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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2021 

 

ITEM 69 - PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS EM AMPLA CONCORRÊNCIA 

DEMAIS ITENS: PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE EMPRESAS ENQUADRADAS COMO ME/EPP/MEI – (CONFORME 

ART. 48, INC. I DA LC 147/2014)  

 
PREÂMBULO 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, por intermédio da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO designada pela 

Portaria nº 410/2021 do dia 04/01/2021, e equipe de apoio, torna público, para ciência dos interessados, que 

realizará PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, que tem por 

objeto a FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO 

DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS ESPECIALIZADOS EM 

REABILITAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO PAULISTA-PE. Nos termos do 

Decreto Municipal nº 040/2013, da Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 e 

subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93, bem como Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações 

posteriores, a realizar-se no horário e endereço a seguir atualizada, a realizar-se no horário e endereço a seguir: 

 

 

1 – DO OBJETO 

 

1.1. A presente licitação tem por objeto a FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO A CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ:  

ABERTURA DAS PROPOSTAS:  

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:  

SISTEMA ELETRÔNICO UTILIZADO: Bolsa de Licitações do Brasil - BLL  

ENDEREÇO ELETRÔNICO:  www.bllcompras.org.br 

PREGOEIRO: GIORGIO OLIVEIRA A. CAVALCANTI E-MAIL: paulistapregao@gmail.com 

TELEFONE: (81) 99942-1338 

ENDEREÇO: Rua. Dr. Demócrito de Souza – nº 26 - Nobre – Paulista – PE – CEP: 53.401-560 

Referência de Tempo: Para todas as referências de tempo será obrigatoriamente o horário de Brasília – DF.  

OBSERVAÇÃO: Na hipótese de não haver expediente na data fixada, ficará a sessão adiada para o primeiro dia 

útil subsequente, no mesmo site e hora, salvo as disposições em contrário.  

http://www.bllcompras.org.br/
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CENTROS ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO 

PAULISTA-PE, de acordo com o Termo de Referência, anexo a este Edital. 

 
1.2. Integram o presente instrumento convocatório, como anexos, os seguintes documentos: 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA; 

ANEXO II - DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE; 

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES; 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS; 

ANEXO V – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; 

ANEXO VI - MINUTA DO CONTRATO. 

 

1.3. A descrição detalhada contendo as especificações e condições da prestação dos serviços a serem 

contratados estão discriminadas nos anexos deste instrumento convocatório que deverão ser estritamente 

observados pelas licitantes, quando da elaboração de suas propostas. 

 

2 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

2.1. O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante condições de 

segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do sistema de pregão eletrônico da bolsa 

de licitações e leilões - BLL; 

 

2.2. Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do órgão licitante, denominado pregoeiro, mediante a 

inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo eletrônico de compras constante 

da página eletrônica: www.bllcompras.org.br. 

 

3 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

3.1. Poderão participar desta licitação qualquer firma individual ou sociedade, regularmente estabelecida no 

país, que seja especializada no objeto desta licitação e que satisfaça todas as exigências, especificações e normas 

contidas neste edital e seus anexos;  

 

3.2. Poderão participar deste pregão eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação exigida 

para o respectivo cadastramento junto ao sistema eletrônico de licitações adotado;  

 

3.3. É vedada, na presente licitação, a participação de: 

http://www.bllcompras.org.br/


 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO (CEL) 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES 
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO (CEL) 

 
 

 

Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre – Paulista/PE – CEP: 53.401-560. 
CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9.9942-1338 

Página 3 de 111 

CEL - SEPLAG 
 

   Fls. nº _________________ 
 
   RUBRICA _______________ 

 

 

3.3.1. Empresas que estejam suspensas de participar de licitação realizada pela Prefeitura Municipal do Paulista. 

3.3.2. Empresas cujos dirigentes, sócios ou gerentes tenham qualquer vínculo empregatício com a Prefeitura 

Municipal do Paulista, respeitando o disposto no inciso III, do artigo 9º, da Lei Federal nº 8.666/93, e suas 

alterações posteriores, e Pessoas Jurídicas das quais participem membros, servidores ou servidores a disposição 

desta Prefeitura Municipal do Paulista como sócios, gerentes ou diretores. 

3.3.3. Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade. 

 

3.4. Para participação na licitação, os interessados deverão credenciar-se junto ao sistema eletrônico da bolsa de 

licitações e leilões – BLL, para então cadastrar sua proposta até horário fixado neste edital. Para cadastrar-se 

junto ao sistema eletrônico o licitante deve entrar em contato com o site www.bllcompras.ogr.br. 

 

3.5. O provedor do sistema eletrônico poderá cobrar pelos custos pela utilização dos recursos de tecnologia da 

informação nos termos do regulamento do sistema, de acordo com o artigo 5º, inciso III, da Lei nº 10.520/2002.  

 

3.6. A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração para fins de 

habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, informar 

sua condição, assim como no campo próprio da proposta de preços, para fazer valer o direito de prioridade do 

desempate. 

 

3.7 DA PARTICIPAÇÃO NOS ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/MEI E EM AMPLA CONCORRENCIA 

 

3.7.1 Na disputa do(s) item 69 da tabela de especificações e quantitativos (item 5 do edital) será permitida a 

participação de empresas de qualquer porte – AMPLA CONCORRENCIA. 

3.7.2 Na disputa dos DEMAIS ITENS da tabela de especificações e quantitativos (item 5 do edital) a participação 

de empresas enquadradas como ME/EPP/MEI ocorrerá como condição de EXCLUSIVIDADE. 

 

4 – DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

 

4.1. O certame será conduzido pelo pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as 

seguintes atribuições: 

 

a. Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;  

b. Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;  

http://www.bllcompras.ogr.br/
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c. Abrir as propostas de preços;  

d. Analisar a aceitabilidade das propostas;  

e. Desclassificar propostas indicando os motivos;  

f. Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;  

g. Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;  

h. Declarar o vencedor;  

i. Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;  

j. Elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico;  

k. Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;  

l. Abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades 

previstas na legislação.  

 

4.2. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE LICITAÇÕES 

 

4.2.1. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão cadastrar operador devidamente 

credenciado junto ao sistema, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos 

e operações no sistema de compras.  

4.2.2. A participação do licitante resulta no pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de 

habilitação previstas no edital.  

4.2.3. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances 

sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.  

4.2.4. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, 

salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do provedor do sistema;  

4.2.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação 

efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a plataforma eletrônica a responsabilidade por 

eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;  

4.2.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a 

responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações 

inerentes ao pregão eletrônico;  

4.2.7. A participação no pregão eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do 

representante credenciado e subsequente cadastramento para participar do pregão, exclusivamente por meio 

do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos.  

4.2.8. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, 

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer 

mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante;  
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4.2.9. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida junto a bolsa de 

licitações e Leilões – BLL; 

4.2.10. A partir do horário previsto no edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento da proposta 

inicial de preço, terá início à sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços 

recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas;  

4.2.11. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema 

para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu 

recebimento e respectivo horário de registro e valor;  

4.2.12. O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que seja 

inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o item;  

4.2.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar;  

4.2.14. Fica a critério do pregoeiro a autorização da correção de lances com valores digitados errados ou situação 

semelhante, mesmo que antes do início da disputa de lances, observadas as regras do sistema;  

4.2.15. Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes;  

4.2.16. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão eletrônico, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o 

pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados;  

4.2.17. Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão eletrônico será 

suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos participantes, 

através de mensagem eletrônica (e-mail) divulgando data e hora da reabertura da sessão;  

4.2.18. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante fviso de fechamento iminente dos lances, 

emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo extra. O período de tempo extra 

ocorrerá em um intervalo que poderá ser de 01 (um) segundo a 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado 

pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances, não podendo, em 

hipótese alguma, as empresas apresentarem novos lances;  

 

4.3. FECHAMENTO RANDÔMICO 

 

4.3.1. Devido a imprevisão de tempo extra, as empresas participantes deverão estimar o seu valor mínimo de 

lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que poderá resultar em uma disputa frustrada por 

falta de tempo hábil;  

4.3.2. Facultativamente, o pregoeiro poderá, antes de anunciar o vencedor, solicitar pelo sistema eletrônico 

contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja 

obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação;  
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4.3.3. O sistema informará a proposta de menor preço (ou melhor proposta) imediatamente após o 

encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pegoeiro acerca da 

aceitação do lance de menor valor;  

4.3.4. No prazo de 02 (duas) horas, contados a partir da sua convocação, o arrematante deverá enviar via e-mail 

paulistapregao@gmail.com sua habilitação juntamente com a proposta readequada. 

4.3.5. O não cumprimento da entrega da documentação, dentro do prazo acima estabelecido, acarretará 

desclassificação/inabilitação, sendo convocado o licitante subsequente, e assim sucessivamente, observada a 

ordem de classificação. 

4.3.6. Deverão também ser encaminhados em originais ou cópias autenticadas, no prazo máximo de 03 (três) 

dias úteis, contados da data da sessão pública virtual, juntamente com a proposta de preços, os documentos de 

habilitação, para a CPL PREGÃO, no endereço constante no preâmbulo deste edital. 

4.3.7. O não cumprimento do referido prazo acarretará a desclassificação da proposta vencedora, passando-se 

assim, para a segunda colocada. Após a conferência dos documentos enviados, se estiverem de acordo com o 

solicitado será declarada a empresa vencedora aberto o prazo para manifestação de intenção de interposição de 

recurso;  

4.3.8. A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação/habilitação até o recebimento 

da documentação original dentro das condições dispostas no item 4.3.4. Será informado no chat o horário e a 

data exata em que se continuarão os trabalhos;  

4.3.9. O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima estabelecido 

acarretará nas sanções previstas neste edital, podendo o pregoeiro convocar a empresa que apresentou a 

proposta ou o lance subsequente;  

4.3.10. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor desatender às exigências 

habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a 

habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta 

ou lance que atenda o edital. Também nessa etapa o pregoeiro poderá negociar com o participante para que seja 

obtido preço melhor;  

4.3.11. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e 

valor estimado para a contratação;  

4.3.12. Constatando o atendimento das exigências fixadas no edital, o objeto será adjudicado ao autor da 

proposta ou lance de menor preço;  

4.3.13. Quando for constatado o empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC 147/2014 e suas 

alterações, o pregoeiro aplicará os critérios para o desempate em favor ME/EPP. Após o desempate, poderá o 

pregoeiro ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja o valor de referência definido pela administração 

pública.  

 

 

mailto:paulistapregao@gmail.com
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5 – DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS  

 

5.1. A descrição, os quantitativos e os valores máximos admitidos, estão discriminados na tabela abaixo: 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

REQUISITO PARA 
PARTICIPAÇÃO 

01 
Bastão fabricado em madeira com 
forma cilíndrica, medindo 1,30cm 

30 unidades 40,30 1.209,00 
EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI 

02 

Exercitador de mãos e dedos 

Dimensões: 8,5cm x 7,5cm (LxA) 

Intensidade: leve 

Carga:3.0 lbs/1,4 kg 

16 unidades 67,13 1.074,08 
EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI 

03 

Exercitador de mãos e dedos 

Dimensões: 7,5 x 8,5 cm (A x L) 

Intensidade: forte 

Carga 7.0 lbs/ 3,2 kg 

16 unidades 96,00 1.536,00 
EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI 

04 

Rolo de espuma Propioceptivo 

Medidas: 90cm x 15cmx 15cm 
(PxLxA) 

Material Espuma 

Peso: 900g 

Garantia: 6 meses 

16 unidades 136,20 2.179,20 
EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI 

05 

Disco flexível formado por disco e 
um cilindrocentral. Possui uma 

corda de controle fixada no alto ou 
na base de disco. Estrutura em 

madeira. Assento fixo em madeira 
de 15mm de espessura revestido de 

vinil com espuma de 500mm, 
densidade D33. Cilindro central 

constituído de compensado de 5 
mm de espessura, revestido com 

vinil com espuma de 30 mm 
densidade D33. Corda de 

sustentação trançada 100 por cento 
polipropileno, bitola de 10mm, 

encapada com mangueira cristal de 
12mm. 

04 unidades 997,80 3.991,20 
EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI 

06 

Tabua de equilíbrio em madeira, 
envernizada e revestida com 

material sintético antiderrapante. 

Dimensão:57cmx 40cmx 10cm 

12 unidades 244,97 2.939,64 
EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI 

07 
Tabua inversora/eversora em 

madeira, envernizada e revestida 
com material sintético 

08 unidades 89,50 716,00 
EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI 
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antiderrapante. 

Dimensão: 1,60cm x 28cmx 9 cm 

08 

Tabua Proprioceptiva redonda em 
madeira, envernizada e revestida 

com material sintético 
antiderrapante no piso e na 

superfície. Dimensão: 39x07cm 
(diâmetro x altura) 

08 unidades 188,85 1.510,80 
EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI 

09 

Rede de equilíbrio 

Composição: Náilon super 
resistente. 

Comprimento da rede: 240 cm entre 
as duas pontas. 

Cordas de sustentação trançadas de 
12 mm, 100% polipropileno. 

Mosquetões incluídos. 
Peso suportado: até 140 Kg. 

Peso aprox. do produto: 04 Kg. 

04 unidades 268,67 1.074,68 
EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI 

10 

Rolo Suspenso 

Estruturado em madeira 
reflorestada, constituído de 

compensado Flex de 5mm de 
espessura. Assento revestido em 

vinil (cores sob consulta) com 
espuma de 80mm, densidade D33. 

Cordas de sustentação super 
resistentes, trançadas, multicores, 

100% polipropileno, bitola de 
10mm, encapadas com mangueira 
cristal de 12mm. Dimensões aprox. 
do equipamento: Comprimento = 
100 cm. Curvatura do assento: 75 

cm. 
Peso suportado: pessoas até 160 Kg. 

Peso aprox. do produto: 12 Kg. 

04 unidades 1.693,50 6.774,00 
EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI 

11 

Piscina de bolinha 

Confeccionada com espuma D 45 de 
15 cm de espessura. 

Revestimento em vinil em diversas 
cores. Lavável e impermeável. 

Dimensões: 150 cm x 150 cm x 60 
cm (C x L x H). 

04 unidades 540,00 2.160,00 
EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI 

12 

Barril elíptico 

estruturado totalmente em madeira 
de reflorestamento e compensada 

revestido de espuma e vinil. 

Peso suportado: pessoas até 130 kg. 
Dimensões aproximadas: 
 Diâmetro Externo: 70 cm 

04 unidades 2.576,67 10.306,68 
EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI 
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 Altura: 100 cm 

13 

Escorregador em madeira maciça 

Peso suportado: pessoas até 120 Kg. 
Dimensões aprox. da rampa: (L x C): 

60 x 150 cm. 
Peso aprox. do produto: 17 Kg. 

04 unidades 1.290,00 5.160,00 
EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI 

14 

Tatame Dobrável 

Dimensões do produto (C x L x A : 
180 x 120 x 10 cm. 

revestido em vinil. Espuma de 100 
mm densidade D33 

 

04 unidades 406,00 1.624,00 
EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI 

15 

Colete proprioceptivo 

confeccionados em Neoprene ou 
Neopreno, com velcros nas laterais. 

tamanhos: pequeno, médio e 
grande. Peso aprox. do produto: 300 

g. 

08 unidades 628,00 5.024,00 
EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI 

16 

Cunha 

revestida em vinil. Dimensões (C x 
L): 60 x 50 cm - Altura variável. 

Peso suportado: pessoas até 120 Kg. 
Peso aprox. do produto: 15 Kg. 

12 unidades 234,37 2.812,44 
EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI 

17 

Conjunto de 06 bancos estruturados 
em compensado de 15mm de 

espessura: resistência e 
durabilidade. 

Dimensões aprox. do produto: 
largura de 28 cm para todos os seis 

bancos. 

Comprimento (em cm) x altura (em 
cm) de cada um dos seis bancos: 

90 x 43 ; 80 x 36 ; 70 x 30 ; 60 x 23 ; 
50 x 17 e 40 x 10. 

Peso suportado: pessoas até 130 Kg. 
Peso aprox. do produto: 20 Kg. 

 

08 conjuntos 740,00 5.920,00 
EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI 

18 

Tubo elástico (tubbing) para 
exercícios atóxico, com resistência 

variável, medindo 1,50m de 
comprimento. Intensidade: 05 fraco 

12 unidades 

 

 

40,10 481,20 
EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI 

19 

Tubo elástico (tubbing) para 
exercícios atóxico, com resistência 

variável, medindo 1,50m de 
comprimento. Intensidade: 05 

Médio 

12 unidades 41,00 492,00 
EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI 

20 Aparelho de laser e caneta 08 unidades 4.048,00 32.384,00 EXCLUSIVO PARA 
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Laserpulse3. Equipamento 
microcontrolado de laser 

terapêutico de baixa potência, 
possibilidade de operação com três 

canetas laser (Laser probes) com 
comprimentos de 660nm – AIGaInP 
– ( Po- 30Mw), 830 nm – GaAs – (Po 
– 70w pico). O modo de emissão do 
feixe do Laser nas Canetas Laser 660 
nm e 830 nm podem ser ajustados 

no modo contínuo ou pulsado 
(50%), com possibilidade de escolha 
de 10 frequência de modulação: 2,5 
Hz, 5Hz, 10Hz, 20Hz, 75Hz, 150 Hz, 

300Hz, 700Hz, 1kHz e 2kHz. 
Voltagem – Bivolt (automático). 

Garantia mínima de 01 (um) ano. 

ME/EPP/MEI 

21 

Equipamento microcontrolado de 
ultrassom terapêutico nas 
frequências de 1 e 3 MHz. 

Transdutor com ERA (Área Efetiva 
de Radiação) de 7 cm² e potência 

máxima de saída do ultrassom é de 
21 Watts. Possui vários protocolos 

de programação ajustado em 
contínuo ou pulsado, sendo o modo 

pulsado com frequência de 
repetição do pulso de 100 Hz, 48 Hz 

ou 16 Hz e com razão de pulso de 
50% e 20%. 

Bivolt 127 e 220 volts – 50/60 Hertz. 
Dimensões: 27x16,6x12,5 (L x P x A 

cm). 

Garantia mínima de 01 (um) ano. 

12 unidades 1.478,00 17.736,00 
EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI 

22 

Aparelho TENS/FES e RUSSA 

Equipamento para aplicação de 
corrente elétrica via eletrodos em 

contato direto com o paciente para 
terapia de disfunções 

neuromusculares com as correntes 
TENS, FES e Russa e conta com 

quatro canais com ajuste de 
intensidade independentes. 08 

Eletrodos de silicone 5cm x 5cm 01 
Cabo de conexão ao paciente 

(laranja canal1, preto canal 2) 01 
Cabo de conexão ao paciente (azul 
canal 3, verde canal 4) 01 Cabo de 

força destacável 

01 fusível de proteção 
sobressalente. Garantia mínima de 1 

12 unidades 4.446,95 53.363,40 
EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI 
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(um) ano. 

23 

Bicicleta ergométrica em aço 
carbono, com monitoramento 
cardíaco: Handgrip Sistema de 

regulagem magnético, regulagem da 
distância do banco, com oito níveis 
de resistência. Funções de tempo, 

velocidade, distância, calorias, 
pulsação (handgrip) e rotações por 

minuto-  RPM. 

Garantia mínima de 01 (um) ano. 

08 unidades 5.980,00 47.840,00 
EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI 

24 

Bola borracha com 166,0mm de 
diâmetro, com peso médio 20,0g e 

circunferência de 50,5cm, com 
válvula. 

20 unidades 23,25 465,00 
EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI 

25 

Bola suíça média para fisioterapia 
anti burst em látex ou borracha com 

0,65 cm, suportando 150kg 
(estática). 

20 unidades 29,39 587,80 
EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI 

26 

Bola suíça pequena para fisioterapia 
anti burst em látex ou borracha com 
55 cm, apresentando capacidade até 

150kg (estática). 

20 unidades 78,52 1.570,40 
EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI 

27 

Escada com dois degraus em 
madeira, degraus revestidos com 
material sintético antiderrapante 

Tamanho aproximado:39cm x 44 cm 
x 38 cm. 

12 unidades 315,00 3.780,00 
EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI 

28 

Esteira elétrica em estrutura de aço 

Voltagem :110 ou 220 

Capacidade suportada:120 kg 

Motor: 2.5 HP DC Peak Power 

Velocidade: Até 16 km/h 

Área de corrida: 135x47 cm (C x L) 

Dimensões:175x89x140cm 

Garantia mínima de 01 (um) ano. 

04 unidades 4.537,68 18.150,72 
EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI 

29 

Skate 

Base com quatro rodízios 
resistentes, de silicone,  
Estrutura: Madeira de 

reflorestamento - Compensado de 
15mm de Eucalipto. 

Acabamento inferior em MDF de 6 
mm. 

Assento fixo constituído em madeira 
de 15 mm de espessura revestido 
em vinil com espuma de 50mm, 

08 unidades 687,01 5. 496,08 
EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO (CEL) 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES 
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO (CEL) 

 
 

 

Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre – Paulista/PE – CEP: 53.401-560. 
CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9.9942-1338 

Página 12 de 111 

CEL - SEPLAG 
 

   Fls. nº _________________ 
 
   RUBRICA _______________ 

 

densidade D33. Dimensões aprox. 
do produto (C x L): 82 x 46 cm. 

Peso suportado: pessoas até 120 Kg. 
Peso aprox. do produto: 06 Kg. 

 

30 

Aparelho de Pilates Cadillac 

tubos em aço Inox polido ou em 
alumínio anodizado; 

Mesa construída em madeira maciça 

Barra Torre em alumínio anodizado 
com quarto lado 

Altura ajustável em 4 posições 

Revestimento em Couríssimo 
Náutico com tratamento anti-fungo, 

com acolchoamento 

04 unidades 10.023,33 40.093,32 
EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI 

31 

Aparelho de Pilates Ladder Barrel 

Construído em madeira maciça 

Acolchoado e conectado à escada 
por uma base deslizante que pode 

ser ajustada, em até 30cm, 

 Altura da escada: 97cm 

 Altura do barrel: 90cm 

 Comprimento: 120cm 

 Largura: 64cm 

 

04 unidades 2.189,97 8.759,88 
EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI 

32 

Aparelho de Pilates Cadeira Combo 
Step Chair. Pedais com movimentos 

independentes em madeira e 
fixados através de dobradiças de aço 

inox. 

Altura de 61 cm. 

Garantia: 3 anos 

04 unidades 4.643,34 18.573,36 
EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI 

33 

Aparelho de Pilates Reformer 

Partes metálicas em alumínio e as 
acessíveis anodizadas. Equipado 

com molas Balanced Body. Carrinho 
com sistema de oito rodas, com 

rolamentos de esfera sistema Abec 
7. Espuma de alta densidade. 

Revestimento em Couríssimo 
Náutico com tratamento anti-fungo. 

Plataforma com 13 cm de largura. 

Ombreiras acolchoadas e moldadas, 
inclusive na parte superior 

04 unidades 7.913,33 31.653,32 
EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI 

34 Halter de ferro com revestimento 08 pares 7,70 61,60 EXCLUSIVO PARA 
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em borracha tipo bola. Par de 0,5kg ME/EPP/MEI 

35 
Halter de ferro com revestimento 
em borracha tipo bola. Par de 1 kg 

08 pares 57,50 460,00 
EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI 

36 
Halter de ferro com revestimento 
em borracha tipo bola. Par de 2 kg 

08 pares 106,33 850,64 
EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI 

37 
Halter de ferro com revestimento 
em borracha tipo bola. Par de 3 kg 

08 pares 59,60 476,80 
EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI 

38 
Halter de ferro com revestimento 
em borracha tipo bola. Par de 4 kg 

08 pares 99,99 799,92 
EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI 

39 

Espaldar (barra de ling) barra de 
apoio para fisioterapia de madeira 

da espécie lyptusgrande com 
processo de envernizarão e 

impermeabilização com medidas 
47x238x92cm (PXAXL) pesando 

17,600kg, suportando até 135kg. 

08 unidades 811,58 6.492,64 
EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI 

40 

Trampolim profissional em tubo de 
aço 1010/1020, pintura epóxi na cor 

preta, pés removíveis que se 
encaixam e travam através de pinos 
de fixação na parte inferior do arco. 

Tela Sannet rosa QR3/2 super 
resistente, costurada com linha de 

nylon a alças de fita militar de 
50mm na parte superior 

contornando toda a tela. Saia de 
proteção confeccionada em napa 

cicap preta, com sistema de fixação 
por elásticos embutidos nas bordas 

superior e inferior, medindo 
5x25mm, com 32 molas de tração 
fio 3.2x106mm, confeccionado em 

aço carbono, com acabamento 
superficial zincado branco. Fixadas a 
tela por 16 suportes de aço trefilado 
de 6.0mm zincado branco. Sapatas 

de PVC antiderrapantes na cor 
preta. Arco de reforço em aço 

carbono. 

12 unidades 800,67 9.608,04 
EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI 

41 

Pares de tornozeleiras de ½ kg, 
confeccionada em nylon 600 capenil 
trançado. Enchimento com esfera de 

ferro. Acabamento em viés. Fecho 
em velcro de alta aderência (para 
pesos superiores a 4kg, faixa de 

velcro dupla). 

Garantia: 6 meses 

12 pares 18,20 218,40 
EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI 

42 Pares de tornozeleiras de 1 kg, 
confeccionada em nylon 600 capenil 

12 pares 18.90 226,80 
EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI 
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trançado. Enchimento com esfera de 
ferro. Acabamento em viés. Fecho 
em velcro de alta aderência (para 
pesos superiores a 4kg, faixa de 

velcro dupla). 

Garantia: 6 meses 

43 

Pares de tornozeleiras de 2 kg, 
confeccionada em nylon 600 capenil 
trançado. Enchimento com esfera de 

ferro. Acabamento em viés. Fecho 
em velcro de alta aderência (para 
pesos superiores a 4kg, faixa de 

velcro dupla). 

Garantia: 6 meses 

12 pares 35,12 421,44 
EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI 

44 

Pares de tornozeleiras de 3 kg, 
confeccionada em nylon 600 capenil 
trançado. Enchimento com esfera de 

ferro. Acabamento em viés. Fecho 
em velcro de alta aderência (para 
pesos superiores a 4kg, faixa de 

velcro dupla). 

Garantia: 6 meses 

12 pares 47,29 567,48 
EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI 

45 

Pares de tornozeleiras de 4 kg, 
confeccionada em nylon 600 capenil 
trançado. Enchimento com esfera de 

ferro. Acabamento em viés. Fecho 
em velcro de alta aderência (para 
pesos superiores a 4kg, faixa de 

velcro dupla). 

Garantia: 6 meses 

12 pares 54,90 658,80 
EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI 

46 

Mesa auxiliar em madeira branca 
com 2 gabinetes, com apoio para 

cabos dos aparelhos de fisioterapia 
com rodízios. Dimensões 

0,47x0,37x0,87m 

16 unidades 648,00 10.368,00 
EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI 

47 

Cama comum de madeira (não 
hospitalar.) Estrutura em madeira 
Revestimento com Pintura êpóxi. 

Estrado de sarrafo de madeira. ldeal 
para colchões de 88 cm (solteiro). 

Pés fixos, Dimensões: 100,5x95x1 99 

1 unidade 430,00 430,00 
EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI 

48 
Geladeira. Refrigerador Frost Free 
Duplex. Capacidade de 375 litros. 

Linha Branca. 
1 unidade 4.554,00 4.554,00 

EXCLUSIVO PARA 
ME/EPP/MEI 

49 

Fogão 4 bocas. Revestimento liso e 
esmaltado. 3 queimadores médios 

semi-rápidos e 1 queimador grande 
rápido, com forno, linha branca. 

1 unidade 1.224,00 1.224,00 
EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI 
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50 

Conjunto Mesa de Jantar em 
Madeira Maciça Com 4 Cadeiras. 

Altura da Mesa: 75,00 (cm). 

Largura da Mesa: 88,00 (cm). 

Profundidade da Mesa: 88,00 (cm). 

Altura da Cadeira: 89,00 (cm). 

Largura da Cadeira: 43,00 (cm). 

Profundidade da Cadeira: 54,00 
(cm). 

Peso Aproximado da Mesa: 19,00 
(Kg). 

Peso Aproximado da Cadeira: 8,00 
(Kg). 

Resistência da Mesa: Aconselhável 
até 50 (Kg). 

Resistência da Cadeira: até 120 (Kg). 

 

1 unidade 1.440,00 1.440,00 
EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI 

51 

Guarda-roupa Multiuso com 2 
Portas 2 Gavetas e 3 Prateleiras 

Madeira Maciça Características: - 2 
Portas - Estrutura em madeira - 

Acabamento feito em poliuretano - 
Gavetas com corrediças metálicas 

- Puxadores em madeiras 

01 unidade 625,95 625,95 
EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI 

52 

Quadro de Grafismo com formas 
vazadas diferenciadas. fixação com 
quatro ventosas nas extremidades. 
Dimensões do produto (C x L): 76 x 

40 cm. 

04 unidades 266,83 1.067,32 
EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI 

53 

Suporte metálico galvanizado de 3/8 
x 4 polegadas em aço carbono 1020 

de alta resistência. 
Tratamento do metal através de 

processo anticorrosivo, com suporte 
de Teto Fixo uma corrente de aço 

3/16 (5mm), resistência a ruptura de 
1400 Kgf, com 100 cm de 

comprimento, 02 prolongadores 
uma jaqueta um cone e dois 

mosquetões de 8mm. 

08 unidades 266,33 2.130,64 
EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI 

54 

Suporte giratório de teto. 
Composição: metal de aço de alta 

resistência. 
Tratamento do metal através de 

processo anticorrosivo. Movimento 
giratório (360º) sem ruídos. 

Sistema de fixação no teto com 
chumbadores Parabolt CBT 3/8" x 
90mm, sextavado, rosca inteira, 

04 unidades 376,88 1.507,52 
EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI 
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resistência garantida a alta carga de 
tração e cisalhamento. 

Carga de arrancamento média 
(C.A.M.) no concreto de cada 

Parabolt: 2740 Kgf. 
com o Suporte Giratório de Teto 

uma corrente de aço 5/32 (4mm), 
resistência a ruptura de 900 Kgf, 
com 150 cm de comprimento, 02 
Parabolts CBT 3/8 x 90mm e um 

mosquetão de 10mm. Peso aprox. 
do produto: 1,5 Kg. 

55 

Kit com 3 suportes reforçados de 
parede para bola suíça de parede. 

suporte construído em aço carbono 
pintado com pintura epoxi-pó, na 
cor branco, suporte com 38cm de 
diâmetro do arco, comprimento 

total 60 cm. Acompanha buchas e 
parafusos de fixação. 

04 kits 215,00 860,00 
EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI 

56 

Agulhas Sistêmicas para acupuntura. 
Em aço inoxidável, esterilizadas com 

óxido de etileno. Caixa de agulhas 
com 1000 unidades 

100 caixas 329,82 32.982,00 
EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI 

57 

Kit de Ventosa c/ 10 copos de 
acrílico e uma bomba de vácuo. 

Diâmetro Interno Aproximado: 
Copo Número 1: 4,5 cm 
Copo Número 2: 3,8 cm 
Copo Número 3: 3,5 cm 
Copo Número 4: 3,0 cm 

 
 

Quantidade de Copos: 
Copo Número 1: 7 unidades 
Copo Número 2: 1 unidades 
Copo Número 3: 1 unidades 

Copo     Número     4: 1 unidades 

12 kits 213,00 2.556,00 
EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI 

58 

Maca com estrutura em madeira 
maciça. Estrado inferior. Espuma de 

poliuretano. Tecido sintético. 
Almofada e descanso de cabeça. 

Suporte para rolo de papel. 
Dimensões Produto - 79X187X79 cm 
(AxLxP). Peso liq. do produto 45,00 

(Kg) 

12 unidades 2.500,19 30.002,28 
EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI 

59 

Andador Ortopédico confeccionado 
em alumínio, com sistema de 

regulagem de altura e pés com 
ponteiras de borracha 

08 unidades 300,00 2.400,00 
EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI 
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antiderrapante. Dimensões: 56x 52 
cm. 

60 

Andador em alumínio com altura 
regulável e com rodas frontais AG. 

Com duas ponteiras de borracha na 
parte traseira. Dimensões: 0,77x 

0,55 x 0,37cm. 

08 unidades 270.00 2.160,00 
EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI 

61 

Balancim Balanço para treino de 
equilíbrio aço com pintura epóxi 

com plataforma central fixada por 
correntes zincadas e piso revestido 

de material antiderrapante. 
Dimensões externa total: 0,70x 

0,40x0,55m (C x L x A). 

Dimensões da base interna: 0,40 x 
0,20cm (C x L). 

Garantia mínima de 01 (um) ano. 

12 unidades 600,00 7.200,00 
EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI 

62 
Bambolê material plástico, medindo 

80 cm. Sem coroa 
40 unidades 34,00 1.360,00 

EXCLUSIVO PARA 
ME/EPP/MEI 

63 

Banco para exercícios. Estrutura em 
tubos de aço quadrado em pintura 

epóxi branca, com courvin 
resistente ao calor, confeccionado 

com espuma de densidade 28, 
suportando até 120 kg. Medida 

1,35mx0,3mx0,48m (COMP x LARG x 
ALT). 

08 unidades 496,53 3.972,24 
EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI 

64 

Barra de apoio, para banheiro 
tubular em aço com fixação na 

parede, medindo 1,50cm x 1,50m e 
pintura eletrostática. 

16 unidades 290,00 4.640,00 
EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI 

65 

Barra paralela adulto epox, com piso 
com 2m de comprimento, 1m de 

largura e 76 cm de altura, com 
corrimão de 2,20cm, com regulagem 

de altura e estrutura tubular em 
ferro. 

04 unidades 2.400,00 9.600,00 
EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI 

66 

Barra paralela infantil epox, com 
piso com 2m de comprimento, 1m 
de largura e 76 cm de altura, com 

corrimão de 2,20cm, com regulagem 
de altura e estrutura tubular em 

ferro. 

04 unidades 4.860,00 19.440,00 
EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI 

67 

Bolsa de gelo tamanho P em 
borracha natural e tampa de rosca 

para vedação, medindo 
21x21x2,5cm. 

20 unidades 98,52 1.970,40 
EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI 

68 Kit avaliação. Acompanha aparelho 12 unidades 540,00 6.480,00 EXCLUSIVO PARA 
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de pressão velcro, estetoscópio, 
goniômetro de dedo, goniômetro 
grande de 20 cm, martelinho de 

reflexo e trena antropométrica de 
tecido. 

ME/EPP/MEI 

69 

Bipap Intervalo de Pressão: 4 a 20 
cm/H2O; Modo de Funcionamento: 

CPAP Fixo, Bipap fixo e Bipap 
automático. Rampa: 0 a 45 min. 

Alívio de Pressão Expiratória: Sim. 
Com configuração de Máscara. Com 

traqueia de 2m, Filtro ultra fino, 
Filtro de Espuma, Cartão SD e Cabo 

e fonte de alimentação; 

Armazenamento de dados: 
Completo (IA, IH, IAH, IAC, Fuga, LF, 

Pressão, Horas de uso); 

Cartão de dados: Cartão de 
memória SD. Dimensão do Produto 

(A x L x P): 10,0 CM X 18,0 CM X 14,0 
CM; 

Voltagem: 100 V – 240 V (Bivolt) 

Garantia mínima de 01 (um) ano. 

08 unidades 10.800,00 86.400,00 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

70 

Bocal para Espirômetro Tubete de 
papelão resistente, não apresenta 

deformação durante a utilização no 
procedimento. Face externa com 

revestimento plástico. 

Tamanhos e dimensões: TT 28 
Tubete 70mm x 28mm x 30 mm 

Pacote com 100 unidades, 
embalados individualmente. 

12 pacotes 80,00 960,00 
EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI 

71 
Semente de mostarda. Pacote de 

500g 
40 pacotes 43,19 1.727,60 

EXCLUSIVO PARA 
ME/EPP/MEI 

72 

Cabine audiométrica. Fabricada em 
aço carbono; com luminária interna 

com lâmpada fluorescente 
compacta; visor duplo ou triplo com 

vidro isolante 500x600 mm 
montado sobre perfil de borracha; 

Piso suspenso revestido com 
bonacha pastilhada; Seus pés são 
apoiados em amortecedores de 

vibração; Pintura em esmalte 
sintético automotivo; Fecho de 

engate rápido; Suporte interno para 
fones de ouvido; Furo para 
passagem de fìos em locais 
estratégicos; Fecho especial 

opcional para abertura 

04 unidades 14.940,00 59.760,00 
EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI 
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interna/externa. Com revestimento 
acústico Soniquewave Grafite, 

dimensões no mínimo 800x800x185 
cm 

 

5.2. Na disputa do(s) item 69 será permitida a participação de empresas de qualquer porte – AMPLA 

CONCORRENCIA. 

  

5.3. Na disputa dos DEMAIS ITENS a participação de empresas enquadradas como ME/EPP/MEI ocorrerá como 

condição de EXCLUSIVIDADE. 

 

6 – DO VALOR ESTIMADO 

 

6.1. O valor total máximo admitido para a presente contratação é de R$ 656.098,71 (seiscentos e cinquenta e 

seis mil, noventa e oiro reais e setenta e um centavos). 

 

6.2 Para fins de classificação, os valores unitários e totais MÁXIMOS, admitidos pela Administração para os itens 

da presente contratação são os constantes no quadro constante no item 5.1, sob pena de desclassificação da 

proposta caso estejam acima destes. 

  

7 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

7.1 As despesas eventuais da presente licitação ocorrerão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

 

Projeto Atividade: 10.302.2904.3502 melhoria da infraestrutura estrutura da rede especializada própria da 

saude 

Elemento de despesa:  449052 equipamentos e material permanente 

Fonte: 12110000 – Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Saúde   

             12140000 -  Recursos do SUS 

 

8 – DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 

 
8.1. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atendimento 

às exigências de habilitação previstas no edital. O licitante será responsável por todas as transações que forem 

efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances; 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO (CEL) 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES 
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO (CEL) 

 
 

 

Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre – Paulista/PE – CEP: 53.401-560. 
CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9.9942-1338 

Página 20 de 111 

CEL - SEPLAG 
 

   Fls. nº _________________ 
 
   RUBRICA _______________ 

 

8.2. Na proposta de preços deverá, obrigatoriamente, ser informado no campo próprio as especificações, 

quantidades, marcas, valores unitários e totais e, quando for o caso, informar se a empresa é ME/EPP.  

 

8.3. O objeto deverá estar totalmente conforme as especificações contidas neste edital; 

 

8.4. A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do pregão; 

 

8.5. Na hipótese do licitante ser ME/EPP será necessário a informação desse regime fiscal no campo próprio da 

proposta de preços sob pena do licitante enquadrado nesta situação não utilizar dos benefícios do direito de 

preferência para o desempate, conforme estabelece a Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações 

posteriores. 

 

9 - DA PROPOSTA FÍSICA 

 

9.1. A empresa vencedora deverá enviar em até 03 (três) dias úteis, a documentação referente à habilitação e 

demais anexos, juntamente com a proposta de preços escrita, com os valores oferecidos após a etapa de lances, 

em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo representante legal da empresa citado 

nos documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão 

Social, CNPJ, Inscrição Estadual, endereço completo, número de telefone e fax, e-mail, número de agência de 

conta bancária; E deverá atender as seguintes exigências: 

 

9.1.1. Deverão estar incluídos nos preços todos os custos da mão de obra, encargos sociais, trabalhistas e 

previdenciários, uniformes, tributos, taxas, contribuições, insumos, equipamentos e quaisquer outros encargos 

que incidam sobre a prestação do fornecimento a ser executado;  

9.1.2. Deverá estar expressa em moeda nacional, em algarismos e por extenso; 

9.1.3. Deverá apresentar a marca dos produtos. 

9.1.4. Deverá apresentar validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data da sua apresentação, 

independente de comunicação do licitante. 

 

9.2. Serão desclassificadas as propostas que:  

 

9.2.1. Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores unitários; 

9.2.2. Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) que permita(m) a perfeita 

identificação do produto/serviço licitado;  

9.2.3. Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente edital, ou seja, 

manifestamente inexequíveis, por decisão do pregoeiro;  
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9.2.4. Que após a fase de lances permanecerem com os preços unitários ou globais superiores ao estimado pela 

administração. 

9.2.5. Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes últimos. 

 

10 - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

 

10.1. Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO POR ITEM, observado o prazo para 

fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais 

condições definidas neste edital; 

 
10.2. O pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor, imediatamente após o 

encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo 

pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor;  

 
10.3. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance 

subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for 

necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda 

ao edital; 

 
10.4. Ocorrendo a situação a que se refere o subitem 10.3 deste edital, o pregoeiro poderá negociar com a 

licitante para que seja obtido melhor preço;  

 

10.5. Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento 

e as ocorrências relevantes.  

 

11 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

11.1. Como condição précia ao exame da documentação de habilitação da licitante detentora da proposta 

classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condicções de 

participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certma ou a futura 

contratação, mediante consultada consolidade de pessoas jurídica ao TCU no seguinte endereço eletrônico> 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br 

 

11.2. Todas as folhas dos documentos deverão ser rubricadas da primeira à última folha, preferencialmente 

numeradas, na ordem solicitada, de modo a refletir o seu número exato. 

 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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11.3. Os documentos emitidos via internet por órgão ou entidades públicas e suas cópias reprográficas 

dispensam a necessidade de autenticações e, em caso de deficiência nas informações constantes no documento 

apresentado, os mesmos poderão ser obtidos via internet durante a sessão. A administração não se 

responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 

apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado. 

 

11.4. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

11.4.1. registro comercial, no caso de empresa individual, manifesto de acordo com o objeto do certame. 

 

11.4.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, em vigor devidamente registrado com objeto social 

expressamente pertinente ao objeto do certame e, em se tratando de sociedades empresariais e, no caso de 

sociedades por ações, seu ato constitutivo, estatuto ser também acompanhado de documentos de eleição de 

seus administradores. 

 

11.4.2.1. Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva. 

 

11.5. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA 

 

11.5.1. Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 

11.5.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, através da Certidão Negativa de Débitos 

relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND), expedida conjuntamente pela Secretaria 

da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 

créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, ou Certidão Positiva com 

Efeitos de Negativa; 

11.5.3. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, comprovada através 

de apresentação de certidão fornecida pela Caixa Econômica Federal; 

11.5.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, comprovada através de Certidão de Regularidade 

Fiscal – CRF, emitida pela Secretaria da Fazenda do domicílio ou sede da licitante. Considerando-se o licitante 

com filial no Estado de Pernambuco, deverá apresentar, também, a CRF de Pernambuco; 

11.5.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, comprovada através de Certidão de Regularidade 

Fiscal Municipal, emitida pela Prefeitura Municipal do domicílio ou sede da licitante. 

11.5.6. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, de acordo com a Lei nº 12.440/2011 e 

Resolução Administrativa nº 1.470/2011 do TST. 
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11.6. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

11.6.1. Comprovação de Capital Social ou Patrimônio Líquido correspondente a 10% (dez por cento) do valor 

estimado da contratação ou item pertinente.  

 

11.6.2. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor ou distribuidores 

(caso exista mais de um) da sede da licitante, ou de seu domicílio OU, no caso de empresas em recuperação 

judicial, que já tenham tido o plano de recuperação homologado em juízo, certidão emitida pela instância judicial 

competente que certifique que a licitante está apta econômica e financeiramente a participar do procedimento 

licitatório. 

 

11.6.2.1. Caberá ao licitante obter a Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, de 

acordo com as disposições normativas do respectivo Estado da Federação da sede da pessoa jurídica. 

 

11.7 DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

 

11.7.1. Comprovação através de certidão(ões) e/ou atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público 

ou privado de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidade e 

prazo com o objeto da licitação. 

 

11.7.1.1. Não serão (á) aceito (s) atestado(s) emitido(s) pelo licitante em seu próprio nome, nem algum outro 

que não tenha originado de contratação. 

 

11.8.  DOCUMENTOS COMPLEMENTARES  

 

11.8.1. Declaração, para atender ao disposto no inciso V do Artigo 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 

9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, conforme modelo constante no ANEXO II deste edital; 

11.8.2. Declaração expressa do responsável pela empresa, de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à 

habilitação, conforme modelo constante no ANEXO III deste edital; 

11.8.3. Apresentar declaração de dados cadastrais preenchida, conforme modelo constante no ANEXO IV deste 

edital. 

 

 

13 – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 
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13.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas e dentro do horário de 

funcionamento da PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA/PE, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, 

providências ou impugnar o ato convocatório do pregão e deverá registrar tal pedido EXCLUSIVAMENTE através 

do sistema www.bll.org.br, cabendo ao pregoeiro decidir sobre o requerimento no prazo de 02 (dois) dias úteis 

ou 48h (quarenta e oito horas). A petição será dirigida à autoridade subscritora deste edital. 

 

13.2. Acolhidas as razões da impugnação contra o ato convocatório, caso necessário, será definida e publicada 

nova data para realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação 

das propostas. 

 

13.3. As impugnações e seus respectivos julgamentos serão publicamente disponibilizados no sistema de pregão 

eletrônico do Bolsa de Licitações do Brasil - BLL. 

 

13.4. As impugnações não suspendem os prazos previstos no certame. 

 

13.5. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, por falhas ou irregularidades, o licitante que não o 

fizer no prazo previsto no subitem deste edital; 

 

13.6. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório; 

 

13.7. Encerrada a etapa de lances, os licitantes deverão consultar regularmente o sistema para verificar se foi 

declarado o vencedor. 

 

13.8. Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do pregoeiro poderá fazê-lo, 

manifestando no sistema eletrônico sua intenção de recorrer, quando oportunizado pelo pregoeiro, no prazo de 

até 15 (quinze) minutos, com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes facultado juntar memoriais no prazo 

de 3 (três) dias. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de 

dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente. 

 

13.9. A falta de manifestação imediata e motivada no momento e tempo estipulado durante a licitação importará 

a preclusão do direito de recurso, 

 

13.10. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não 

justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 

 

13.11. Os recursos contra decisões do pregoeiro não terão efeito suspensivo. 

http://www.bll.org.br/


 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO (CEL) 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES 
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO (CEL) 

 
 

 

Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre – Paulista/PE – CEP: 53.401-560. 
CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9.9942-1338 

Página 25 de 111 

CEL - SEPLAG 
 

   Fls. nº _________________ 
 
   RUBRICA _______________ 

 

 

13.12. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  

 

14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

 

14.1. A adjudicação dar-se-á pelo pregoeiro quando não ocorrer interposição de recursos. Caso contrário, a 

adjudicação ficará a cargo da autoridade competente.  

 

14.2. A homologação dar-se-á pela autoridade competente.  

 

14 – DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

14.1. Homologada a licitação, a ata de registro de preços resultante deste certame terá vigência de 12 (doze) 

meses, sendo documento vinculativo obrigacional; 

 

14.2. Se a(s) licitante(s) vencedora(s) recusar(em)-se a assinar a ata de registro de preços, bem como o contrato, 

sem justificativa por escrito, o pregoeiro, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas neste 

edital e no art. 81 da Lei nº 8.666/93, examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, 

respeitada a ordem de classificação para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, 

declarar o respectivo licitante vencedor, celebrando com ele o compromisso representado pela assinatura da ata 

de registro de preços. 

 

14.3. O sistema de registro de preços não obriga a aquisição dos materiais propostos neste objeto nas 

quantidades indicadas item 5 deste edital, podendo a Administração promover a aquisição de acordo com suas 

necessidades. 

 

15 – DO PRAZO PARA ASSINATURA DA ATA  

 

15.1. O prazo para a assinatura da ata de registro de preços deverá ser de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da 

data do recebimento da convocação; 

 

16 - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

 

16.1.  A ata registro de preço resultante deste certame terá a vigência de 12 (doze) meses, obrigando-se o 

FORNECEDOR a garantir o objeto pelo prazo referido. 
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17 – DO ÓRGÃO GESTOR DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP  

 

17.1. A Secretaria Municipal de Saúde é o órgão gestor da ata de registro de preços e deverá: 

 

17.1.1. Assinar a ata de registro de preços; 

17.1.2. Autorizar os órgãos e entidades participantes do SRP a firmar os contratos de adesão nos quantitativos 

determinados; 

17.1.3. Autorizar as adesões de órgãos e entidades de outras esferas governamentais, quando couber; 

17.1.4. Manter o controle dos quantitativos disponíveis. 

 

18 – DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

 
18.1. É participante deste registro de preços, apenas a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

 

18.2. A(s) empresa(s) detentora(s) da ata de registro de preço oriunda deste certame deverá(ão) manter as 

mesmas condições de qualidade do produto a ser fornecido, bem como a observância de todas as suas 

obrigações previstas neste registro de preços, indiscriminadamente, a todos os órgãos participantes deste 

registro de preços. 

 

19 – DAS ADESÕES POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES 

 

19.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, pode ser 

utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame 

licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador e em observância aos limites previstos no Decreto Federal 

nº 7.982/2013. 

 

19.2. Os órgãos e entidades não participantes, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, devem 

consultar o órgão gerenciador, que se manifestará sobre a possibilidade de adesão, para indicar os possíveis 

fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação. 

 

19.3. Cabe ao fornecedor da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, inclusive 

quanto às negociações promovidas pelo órgão gerenciador, optar pela aceitação ou não do fornecimento 

decorrente de adesão a um órgão não participante, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras 

decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
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19.4. Os órgãos e entidades não participantes devem, antes de solicitar adesão à ata de registro de preços, 

realizar pesquisa prévia de mercado a fim de comprovar a vantajosidade dos preços registrados. 

 

19.5. As aquisições ou contratações adicionais referidas neste item não podem exceder, por órgão ou entidade, a 

50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de 

registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

 
19.6. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não pode exceder, na totalidade, ao 

dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes, independente do número de órgãos não participantes que a aderirem. 

 

20 – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GESTOR DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP   

 

20.1. À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, órgão gestor da ata de registro de preços, é reservado o direito de, 

sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa 

fiscalização sobre o cumprimento das especificações e condições desta contratação e, deverá, ainda: 

 

20.1.1. Assinar a ata de registro de preços; 

20.1.2. Providenciar a publicação inicial e trimestral do extrato da ata de registro de preços; 

20.1.3. Autorizar os órgãos e entidades participantes do registro de preços a firmar os contratos de adesão nos 

quantitativos determinados; 

20.1.4. Manter o controle dos quantitativos disponíveis para os participantes do registro de preços; 

20.1.5. Verificar, periodicamente, a vantajosidade dos itens objeto da ata de registro de preços; 

20.1.6. Aplicar, a qualquer momento, as penalidades previstas na ata de registro de preços. 

 

21 – DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS CONTRATANTES 

 

21.1. O órgão ou entidade contratante deverá tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das 

cláusulas deste registro de preços, obrigando-se, ainda, a: 

 

21.1.1. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, após o cumprimento das formalidades legais; 

21.1.2. Comunicar à detentora da ata as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas 

corretivas por parte daquela; 

21.1.3. Atestar a qualidade e quantidade do material fornecido pela empresa detentora da ata, verificando a 

conformidade dos itens entregues com as especificações e marcas registradas em ata e com as quantidades 

solicitadas na autorização de fornecimento; 
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21.1.4. Competirá ao servidor designado pelo órgão aderente acompanhar, fiscalizar e verificar a conformidade 

das entregas; 

21.1.5. Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela detentora da ata. 

 

22 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 

 

22.1. O fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando: 

 

a) Deixar de cumprir fielmente as obrigações legais; 

b) Incidir em qualquer uma das hipóteses previstas na cláusula das penalidades; 

c) Causar qualquer dano ao patrimônio público, que não possa ser recuperado; 

d) Praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita; 

e) Ficar evidenciada a incapacidade de cumprimento das obrigações assumidas, devidamente caracterizada em 

relatório da fiscalização; 

f) Quando o FORNECEDOR REGISTRADO/DETENTOR DA ATA, mediante comunicação por escrito, comprovar 

estar impossibilitado de cumprir as exigências do Compromisso do fornecimento; 

g) Por decurso de prazo de vigência; 

h) Não restarem fornecedores registrados; 

i) Não cumprir as obrigações constantes da ata de registro de preços; 

j) Não realizar o fornecimento no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa; 

k) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da ata decorrente de registro de preços; 

l) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o FORNECEDOR REGISTRADO 

recusar-se a baixá-los, após solicitação expressa da secretaria; 

m) Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Administração Pública; 

n) A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta cláusula, será feita por 

correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao 

registro de preços: 

n.1) A solicitação referida na alínea “n” desta cláusula deverá ser formulada com antecedência mínima de 

30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas nesta ata, caso não 

aceitas as razões do pedido, sendo assegurada ampla defesa da licitante, nos termos da Lei n.° 8.666/93.  

o) No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do FORNECEDOR REGISTRADO, a comunicação 

será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após 01 (um) dia da 

publicação. 
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22.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente 

que venha comprometer a perfeita execução do objeto deste edital, decorrente de caso fortuito ou de força 

maior, devidamente comprovado. 

 

23 – DO CONTRATO 

 

23.1. A empresa vencedora do certame terá o prazo de até 05 (cinco) dias, contados a partir da convocação, para 

assinar o contrato. 

 
23.2. O contrato deverá ser assinado por quem de direito, dentro do prazo supramencionado, na Secretaria de 

Assuntos Jurídicos, sito na Praça Agamenon Magalhães, s/n – Centro – Paulista/PE, podendo ser retirado de tal 

órgão por procurador habilitado para que o representante da empresa possa assiná-lo. 

 

23.3. A recusa injustificada da empresa vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente, dentro do prazo estabelecido acarretará a aplicação das penalidades estabelecidas pela 

Administração Pública. 

 

23.4. Quando a empresa vencedora não apresentar situação regular, no ato da assinatura do contrato, será 

verificada a aceitabilidade da proposta e a habilitação de outra licitante, observada a ordem de classificação, e 

assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante 

declarada vencedora, a ela adjudicado o objeto do certame e convocada para celebrar o contrato. 

 

23.5. A contratação será precedida da emissão de nota de empenho, sendo convocada a adjudicatária para 

assinatura do termo de contrato. 

 

24 – DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS 

 

24.1. Os materiais deverão ser entregues em até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da comunicação 

digital ou via fax, com a cópia da respectiva Nota de Empenho, na Central de Abastecimento Farmacêutica do 

Paulista, localizado na Rua Abílio Muniz, ,nº 111 A, Conjunto Beira Mar Janga., Paulista – PE no horário de 8:00h 

às 14:00 horas, em dias úteis, mediante prévio agendamento telefônico: (81) 3437-9972.. 

 

25 – DO PAGAMENTO 

 

25.1. A contratante providenciará empenho para cobrir as despesas com o objeto deste edital; 
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25.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias  de acordo com a quantidade solicitada e efetivamente 

entregue, conforme o valor fixado na proposta pela CONTRATADA, após a apresentação da nota fiscal/fatura, 

devidamente atestado o recebimento por setor técnico competente, comprovando o recebimento do objeto 

deste edital. 

 

25.3. A contratante reserva-se no direito de suspender o pagamento se o objeto estiver em desacordo com as 

especificações constantes neste edital. 

 

26 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

26.1. Constituem obrigações da contratante: 

 

26.1.2. Exercer a fiscalização da execução do objeto licitado; 

26.1.3. Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das obrigações das partes para a realização 

do objeto; 

26.1.4. Efetuar o pagamento devido, na forma estabelecida neste edital; 

26.1.5. Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução pela CONTRATADA, dando-lhe acesso e 

promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados da CONTRATADA, cumprindo com as 

obrigações pré-estabelecidas; 

26.1.6. Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada; 

26.1.7. Analisar a nota fiscal para verificar se a mesma é destinada a Instituição e se as especificações são as 

mesmas descritas neste edital; 

26.1.8. Comunicar por escrito à CONTRATADA o não recebimento do objeto, apontando as razões de sua não 

adequação aos termos deste objeto; 

26.1.9. À CONTRATANTE, é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa 

responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o cumprimento das especificações e 

condições deste objeto. 

 

27 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

27.1. Constituem obrigações da CONTRATADA, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/93, as 

seguintes: 

 

27.1.1. Obedecer às especificações constantes neste edital; 

27.1.2. Responsabilizar-se pela entrega do material, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras 

necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade da contratada; 
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27.1.3. Entregar os materiais dentro do prazo estipulado; 

27.1.4. O retardamento na entrega do objeto, não justificado considerar-se-á como infração contratual; 

27.1.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo na execução do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o 

acompanhamento pelo órgão interessado; 

27.1.6. Manter com a CONTRATANTE relação sempre formal, por escrito, ressalvados os entendimentos verbais 

motivados pela urgência, que deverão ser de imediato, confirmados por escrito;  

27.1.7. Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto, compreendidas todas as 

despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os previdenciários e fiscais, tais como impostos 

ou taxas, custos de deslocamento necessários à prestação dos serviços, objeto deste edital; 

27.1.8. Manter durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de licitação, consoante o que preceitua o inciso XIII do 

artigo 55 da Lei nº. 8.666/93, atualizada.  

27.1.9. Após a entrega equipamentos aparecerem alguns com defeito a correção será corrigida imediatamente. 

 

28 - DA FISCALIZAÇÃO 

 
28.1. A fiscalização do objeto será exercida pela CONTRATANTE, por meio de unidade competente na forma que 

lhe convier. 

 

28.2. À CONTRATANTE, é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa 

responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização. 

 

28.3. A supervisão dos trabalhos por parte da CONTRATANTE, sob qualquer forma, não isenta ou diminui a 

responsabilidade da CONTRATADA, na perfeita execução de suas tarefas. 

 

29 – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

29.1. A inexecução total ou parcial do objeto desta licitação ensejará a rescisão do contrato, conforme disposto 

nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
29.2. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

 
29.3. A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 

enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, ou nas hipóteses do artigo 79 do 

mesmo diploma legal, quando cabível. 
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29.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente. 

 

30 – DAS PENALIDADES  

 

30.1. Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, quem convocado dentro do prazo de validade de sua 

proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documento exigido para o certame, ou 

apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 

falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 

impedido de licitar e contratar com a Administração Municipal. 

 

30.2. A penalidade de multa será aplicada nos seguintes termos: 

 

a) Pelo atraso na prestação do serviço executado, em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por cento) 

do valor mensal do referido serviço, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez porcento); 

b) Pela recusa em executar o serviço, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo 

estipulado, de 10% (dez por cento) do valor do serviço; 

c) Pela demora em corrigir falha na prestação do serviço, a contar do segundo dia da data da notificação 

da rejeição: 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor mensal do contrato, por dia decorrido; 

d) Pela recusa em corrigir as falhas na prestação do serviço, entendendo-se como recusa o serviço não 

efetivado nos 5 (cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor mensal do 

contrato;  

e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n° 8.666/93, ou no instrumento 

convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 2% (dois por cento) do valor mensal contratado, para 

cada evento. 

 

30.3. As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar da aplicação 

da penalidade, a CONTRATADA cometer a mesma infração, cabendo a aplicação em dobro das multas 

correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual. 

  

30.4. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do 

interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo. 

 

30.5. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos 

decorrentes das infrações cometidas. 
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31 – DO FORO 

 

31.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Paulista para discussões de litígios decorrentes do objeto deste 

instrumento, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que se julgue.  

 

32 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

32.1. Casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes, de comum acordo, com base na Lei nº. 8.666/93 

e suas alterações posteriores. 

 

32.2 Em caso de divergência entre disposições deste edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o 

processo, prevalecerá as deste edital. 

 

Paulista, 23 de março de 2021. 

 

 

_______________________________________                                 ______________________________________ 

GIORGIO OLIVEIRA A. CAVALCANTI                                                                           

PREGOEIRO                          ASSESSORIA JURÍDICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO (CEL) 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES 
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO (CEL) 

 
 

 

Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre – Paulista/PE – CEP: 53.401-560. 
CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9.9942-1338 

Página 34 de 111 

CEL - SEPLAG 
 

   Fls. nº _________________ 
 
   RUBRICA _______________ 

 

 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. DO OBJETO 

Abertura de processo Licitatório para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E  

EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO PARA 

OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO PAULISTA-PE. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA  

De acordo com os últimos Censos realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, houve um 

acentuado crescimento populacional no município do Paulista, com taxas mais elevadas do que as do próprio 

país, (Brasil), portanto, essas taxas populacionais são superiores às verificadas tanto em nível nacional, quanto 

em nível regional e local. Em 2020 a população estimada é de 334 mil habitantes.    

 

O Município é constituído por 24 bairros, sendo o mais populoso o bairro do janga com 13,6% população. O 

bairro com menor população é o de Jardim Velho, com 0,4% habitantes. Os bairros são dispostos em quatro 

Regiões Político Administrativas, assim distribuídas: 

 

Regional de Paratibe: Paratibe, Artur Lundgren I, Artur, Lundgren II, Jaguaribe, Jardim Velho; 

Regional Jardim Paulista: Jardim Paulista Baixo, Jardim Paulista Alto, Mirueira e Mumbeca;  

Regional Maranguape: Jardim Maranguape, Alameda Paulista, Uruba, Jaguarana, Engenho Maranguape, 

Maranguape I, Maranguape II, Riacho de Prata I e Riacho da Prata II; e  

Regional das Praias: Enseadinha, Janga, Pau Amarelo, Nossa Senhora do Ó, Nossa Senhora da Conceição e Maria 

Farinha. 

 

No entanto, apenas o Território IV conta com um Centro de Reabilitação. A ideia é implantar novas unidades, 

objetivando a descentralização das ações e a ampliação dos serviços, tendo em vista a demanda reprimida com 

fila de espera que dura em torno de 1 (um) ano. 

 

Segundo o Censo Demográfico 2010, os resultados "apontaram 45.606.048 milhões de pessoas que declararam 

ter pelo menos uma deficiência, correspondendo a 23,9% da população brasileira. Dessas pessoas, 38.473.702 se 

encontravam em áreas urbanas e 7.132.347, em áreas rurais. A Região Nordeste concentra os municípios com os 

maiores percentuais da população com pelo menos uma deficiência."Segue abaixo os números do Município do 

Paulista (tabela 01): 
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Tabela 01: Número de pessoas com algum tipo de deficiência no município do Paulista. 

População residente com deficiência motora - 

não consegue de modo algum 

1.042 

População residente com deficiência motora - 

grande dificuldade 

7.156 

População residente com deficiência motora - 

alguma dificuldade 

16.740 

População residente com mental/intelectual 4.553 

População residente com deficiência auditiva - 

não consegue de modo algum 

316 

População residente com deficiência auditiva - 

grande dificuldade 

2.970 

População residente com deficiência auditiva - 

alguma dificuldade 

13.459 

População residente com deficiência visual - 

não consegue de modo algum 

599 

População residente com deficiência motora - 

grande dificuldade 

12.348 

População residente com deficiência motora - 

alguma dificuldade 

57.853 

    Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010 

 

Ocorre que, muito provavelmente esses números não devem mais refletir a realidade atual, tendo em vista que 

na última década, houve um aumento substancial na demanda por reabilitação e espera-se que esta demanda 

aumente nos próximos anos. Isso se deve, principalmente, ao aumento da expectativa de vida ao nascer, ao 

aumento global da expectativa de vida e da carga de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) e 

comorbidades.  

 

Além das sucessivas epidemias que tem assolado o nosso país: 

A partir de 2014, o Brasil passou a conviver com uma segunda doença transmitida pelo Aedes, a chikungunya. 

Esta enfermidade, emergente nas Américas, é causada pelo vírus chikungunya (CHIKV) .O aumento dos casos 

autóctones de chikungunya, com o registro de casos graves e a ocorrência de óbitos, refletiu-se em maior 

demanda por serviços de saúde e crescente necessidade de recursos financeiros e humanos, no intuito de 

minimizar seus efeitos na sociedade, pois, a fase crônica da doença, possivelmente incapacitante por anos, com 

persistência ou piora dos sintomas musculoesqueléticos, tais como: dores articulares e musculares, 
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tendinopatias, além do desencadeamento ou exacerbação de outras doenças reumáticas, causando sérios 

prejuízos à funcionalidade.   

 

O estado de Pernambuco registrou um alto índice de casos de Febre Chikungunya, ocasionando um aumento da 

procura por tratamentos especializados, além de repercussões sociais e econômicas, com elevado absenteísmo, 

baixa produtividade e consequências negativas sobre atividades da vida diária, de lazer, laboral e à qualidade de 

vida da população acometida. 

 

Como se não bastasse, no primeiro semestre de 2015, foi identificado no país outro arbovírus transmitido pelo 

Aedes, o vírus Zika (ZIKV). O primeiro local de detecção desse vírus no Brasil foi o estado da Bahia, embora 

simultaneamente, um surto com sintomas similares, que depois se confirmou tratar do mesmo vírus identificado 

na Bahia, ocorria em diversos estados da região Nordeste e no estado do Rio de Janeiro.  

 

Entre os estados brasileiros, Pernambuco foi o estado com o maior número de casos confirmados de 

nascimentos de bebês com microcefalia relacionados a epidemia do zika vírus no Brasil em 2015, nesse 

período, foram registrados mais de 390 casos confirmados em todo estado. 

 

Os bebês afetados pelo zika que apresentaram alguma característica da SCZV, precisam ter o auxílio de um 

centro de reabilitação para ajudar no seu desenvolvimento. Atendimentos com profissionais da área da 

fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, terapeuta ocupacional, oftalmologia são indispensáveis para o 

acompanhamento do desenvolvimento da criança. 

  

A estimulação precoce de bebês nascidos com microcefalia promove a harmonia do desenvolvimento entre 

vários sistemas orgânicos funcionais (áreas: motora, sensorial, perceptiva, proprioceptiva, linguística, 

cognitiva, emocional e social) dependentes ou não da maturação do Sistema Nervoso Central (SNC). (BRASIL, 

2016). 

 

Com mais de 300 bebês com microcefalia devido ao zika, Pernambuco precisou criar centros de reabilitação 

para auxiliar no desenvolvimento dessas crianças. Mesmo assim, não são suficientes. Muitas crianças ficam 

em lista de espera para ter atendimento nos hospitais. Devido a demanda muito alta por atendimento nos 

hospitais, as mães precisam assinar uma lista de presença, caso elas faltem três vezes consecutivas, a sua 

criança perde a vaga e o hospital ou centro de referência chama a próxima criança da lista.  

 

Sendo assim, é importante que o governo municipal invista em centros de reabilitação de qualidade para 

essas crianças, qualidade na infraestrutura e no atendimento das consultas. Além disso, é necessário a 
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criação de novos centros de reabilitações em cidades que ainda não têm esse recurso, para que a mãe e o 

bebê tenham facilidade em frequentar as consultas. (Araújo, 2018). 

 

Em dezembro de 2019, em Wuhan, na China foi identificado pela primeira o novo coronavírus que causa a 

doença infecciosa COVID-19, ocasionando a partir de então a maior pandemia do século 21. Os casos graves 

de COVID-19 envolvem necessidades de reabilitação relacionadas com as consequências do suporte 

ventilatório, da imobilização prolongada e do repouso no leito. Estas podem incluir: Função pulmonar 

prejudicada; Descondicionamento físico e fraqueza muscular; Confusão mental (delirium) e outras 

deficiências cognitivas; Dificuldades de deglutição e comunicação; e Transtornos de saúde mental e 

necessidades de apoio psicossocial.  

 

A chamada Síndrome pós-covid reúne uma série de sintomas: cansaço, falta de ar, dor muscular (mialgia), 

dores nas articulações e dor no peito.  

No Brasil, a comunidade médica também já começa a registrar em estudos os sintomas apontados pelos 

pacientes pós fase aguda da doença. Dentre eles, cefaleia (dor de cabeça) persistente, perturbação do sono, 

alteração do olfato e paladar, que também resultaram em perda ponderal e a não recuperação do peso por 

persistência destas alterações.  

 

A fibrose pulmonar (cicatriz da inflamação pulmonar) é a sequela mais frequente relacionada ao trato 

respiratório, causando sintomas como uma tosse crônica a uma dificuldade de respirar. 

Mas há ainda relatos de problemas cardiovasculares como arritmias e insuficiência cardíaca que pode ser uma 

consequência da inflamação do músculo cardíaco (miocardite) que pode ocorrer durante a infecção.  

 

O Sistema neuropsiquiátrico também é afetado. Os sintomas de esquecimento, déficit de atenção e de memória 

estão entre as sequelas da covid-19 no sistema neuropsiquiátrico. O coronavírus atravessa o sistema nervoso 

provocando deficiência como uma encefalite viral, e pode provocar processos desmielinizantes, como a 

Síndrome de Guillain-Barré, condição na qual o sistema imunológico atinge os nervos periféricos e os ataca, 

acarretando formigamentos, dificuldade motora e perda de força dos membros de forma ascendente. 

 

Durante o pico da infecção, delírios e até psicose são registrados e, especialmente os idosos, podem evoluir para 

um declínio cognitivo.   

 

Além disso, podem ocorrer problemas neurológicos mais graves, como sequelas variáveis de AVC (acidente 

vascular cerebral) e sequelas psicológicas, como a depressão. 
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Em razão da implantação de 04 (quatro) novos centros de Reabilitação Física, com a oferta dos serviços de 

Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Fonaudiologia, Psicologia, Audiometria e Práticas Integrativas e 

Complementares (Pics) Devido área de qualificação da rede assistencial de Atenção Especializada com reforma e 

ampliação e com a perspectiva de aumentar a oferta dos serviços de Fisioterapia no município se justifica o 

quantitativo dos equipamentos. 

 

Os materiais solicitados serão de grande importância para execução das atividades supracitadas e para a 

implantação dos serviços da rede de saúde.   

 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES E DOS QUANTITATIVOS 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

01 Bastão fabricado em madeira com 

forma cilíndrica, medindo 1,30cm 

30 unidades 40,30 1.209,00 

02 Exercitador de mãos e dedos 

Dimensões: 8,5cm x 7,5cm (LxA) 

Intensidade: leve 

Carga:3.0 lbs/1,4 kg 

16 unidades 67,13 1.074,08 

03 Exercitador de mãos e dedos 

Dimensões: 7,5 x 8,5 cm (A x L) 

Intensidade: forte 

Carga 7.0 lbs/ 3,2 kg 

16 unidades 96,00 1.536,00 

04 Rolo de espuma Propioceptivo 

Medidas: 90cm x 15cmx 15cm 

(PxLxA) 

Material Espuma 

Peso: 900g 

Garantia: 6 meses 

16 unidades 136,20 2.179,20 

05 Disco flexível formado por disco e 

um cilindrocentral. Possui uma 

corda de controle fixada no alto ou 

na base de disco. Estrutura em 

madeira. Assento fixo em madeira 

de 15mm de espessura revestido de 

04 unidades 997,80 3.991,20 
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vinil com espuma de 500mm, 

densidade D33. Cilindro central 

constituído de compensado de 5 

mm de espessura, revestido com 

vinil com espuma de 30 mm 

densidade D33. Corda de 

sustentação trançada 100 por cento 

polipropileno, bitola de 10mm, 

encapada com mangueira cristal de 

12mm. 

06 Tabua de equilíbrio em madeira, 

envernizada e revestida com 

material sintético antiderrapante. 

Dimensão:57cmx 40cmx 10cm 

12 unidades 244,97 2.939,64 

07 Tabua inversora/eversora em 

madeira, envernizada e revestida 

com material sintético 

antiderrapante. 

Dimensão: 1,60cm x 28cmx 9 cm 

08 unidades 89,50 716,00 

08 Tabua Proprioceptiva redonda em 

madeira, envernizada e revestida 

com material sintético 

antiderrapante no piso e na 

superfície. Dimensão: 39x07cm 

(diâmetro x altura) 

08 unidades 188,85 1.510,80 

09 Rede de equilíbrio 

Composição: Náilon super 

resistente. 

Comprimento da rede: 240 cm entre 

as duas pontas. 

Cordas de sustentação trançadas de 

12 mm, 100% polipropileno. 

Mosquetões incluídos. 

Peso suportado: até 140 Kg. 

Peso aprox. do produto: 04 Kg. 

04 unidades 268,67 1.074,68 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO (CEL) 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES 
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO (CEL) 

 
 

 

Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre – Paulista/PE – CEP: 53.401-560. 
CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9.9942-1338 

Página 40 de 111 

CEL - SEPLAG 
 

   Fls. nº _________________ 
 
   RUBRICA _______________ 

 

10 Rolo Suspenso 

Estruturado em madeira 

reflorestada, constituído de 

compensado Flex de 5mm de 

espessura. Assento revestido em 

vinil (cores sob consulta) com 

espuma de 80mm, densidade D33. 

Cordas de sustentação super 

resistentes, trançadas, multicores, 

100% polipropileno, bitola de 

10mm, encapadas com mangueira 

cristal de 12mm. Dimensões aprox. 

do equipamento: Comprimento = 

100 cm. Curvatura do assento: 75 

cm. 

Peso suportado: pessoas até 160 Kg. 

Peso aprox. do produto: 12 Kg. 

04 unidades 1.693,50 6.774,00 

11 Piscina de bolinha 

Confeccionada com espuma D 45 de 

15 cm de espessura. 

Revestimento em vinil em diversas 

cores. Lavável e impermeável. 

Dimensões: 150 cm x 150 cm x 60 

cm (C x L x H). 

04 unidades 540,00 2.160,00 

12 Barril elíptico 

estruturado totalmente em madeira 

de reflorestamento e compensada 

revestido de espuma e vinil. 

Peso suportado: pessoas até 130 kg. 

Dimensões aproximadas: 

 Diâmetro Externo: 70 cm 

 Altura: 100 cm  

04 unidades 2.576,67 10.306,68 

13 Escorregador em madeira maciça 

Peso suportado: pessoas até 120 Kg. 

Dimensões aprox. da rampa: (L x C): 

04 unidades 1.290,00 5.160,00 
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60 x 150 cm. 

Peso aprox. do produto: 17 Kg. 

14 Tatame Dobrável  

Dimensões do produto (C x L x A : 

180 x 120 x 10 cm. 

revestido em vinil. Espuma de 100 

mm densidade D33 

 

04 unidades 406,00 1.624,00 

15 Colete proprioceptivo 

confeccionados em Neoprene ou 

Neopreno, com velcros nas laterais. 

tamanhos: pequeno, médio e 

grande. Peso aprox. do produto: 300 

g. 

08 unidades 628,00 5.024,00 

16 Cunha 

revestida em vinil. Dimensões (C x 

L): 60 x 50 cm - Altura variável. 

Peso suportado: pessoas até 120 Kg. 

Peso aprox. do produto: 15 Kg. 

12 unidades 234,37 2.812,44 

17 Conjunto de 06 bancos estruturados 

em compensado de 15mm de 

espessura: resistência e 

durabilidade. 

Dimensões aprox. do produto: 

largura de 28 cm para todos os seis 

bancos. 

Comprimento (em cm) x altura (em 

cm) de cada um dos seis bancos: 

90 x 43 ; 80 x 36 ; 70 x 30 ; 60 x 23 ; 

50 x 17 e 40 x 10. 

Peso suportado: pessoas até 130 Kg. 

Peso aprox. do produto: 20 Kg. 

 

08 conjuntos 740,00 5.920,00 

18 Tubo elástico (tubbing) para 

exercícios atóxico, com resistência 

12 unidades 

 

40,10 481,20 
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variável, medindo 1,50m de 

comprimento. Intensidade: 05 fraco  

 

19 Tubo elástico (tubbing) para 

exercícios atóxico, com resistência 

variável, medindo 1,50m de 

comprimento. Intensidade: 05 

Médio 

12 unidades 41,00 492,00 

20 Aparelho de laser e caneta 

Laserpulse3. Equipamento 

microcontrolado de laser 

terapêutico de baixa potência, 

possibilidade de operação com três 

canetas laser (Laser probes) com 

comprimentos de 660nm – AIGaInP 

– ( Po- 30Mw), 830 nm – GaAs – (Po 

– 70w pico). O modo de emissão do 

feixe do Laser nas Canetas Laser 660 

nm e 830 nm podem ser ajustados 

no modo contínuo ou pulsado (50%), 

com possibilidade de escolha de 10 

frequência de modulação: 2,5 Hz, 

5Hz, 10Hz, 20Hz, 75Hz, 150 Hz, 

300Hz, 700Hz, 1kHz e 2kHz. 

Voltagem – Bivolt (automático). 

Garantia mínima de 01 (um) ano. 

08 unidades 4.048,00 32.384,00 

21 Equipamento microcontrolado de 

ultrassom terapêutico nas 

frequências de 1 e 3 MHz. 

Transdutor com ERA (Área Efetiva de 

Radiação) de 7 cm² e potência 

máxima de saída do ultrassom é de 

21 Watts. Possui vários protocolos 

de programação ajustado em 

contínuo ou pulsado, sendo o modo 

pulsado com frequência de 

12 unidades 1.478,00 17.736,00 
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repetição do pulso de 100 Hz, 48 Hz 

ou 16 Hz e com razão de pulso de 

50% e 20%. 

Bivolt 127 e 220 volts – 50/60 Hertz. 

Dimensões: 27x16,6x12,5 (L x P x A 

cm). 

Garantia mínima de 01 (um) ano. 

22 Aparelho TENS/FES e RUSSA 

Equipamento para aplicação de 

corrente elétrica via eletrodos em 

contato direto com o paciente para 

terapia de disfunções 

neuromusculares com as correntes 

TENS, FES e Russa e conta com 

quatro canais com ajuste de 

intensidade independentes. 08 

Eletrodos de silicone 5cm x 5cm 01 

Cabo de conexão ao paciente 

(laranja canal1, preto canal 2) 01 

Cabo de conexão ao paciente (azul 

canal 3, verde canal 4) 01 Cabo de 

força destacável 

01 fusível de proteção 

sobressalente. Garantia mínima de 1 

(um) ano. 

12 unidades 4.446,95 53.363,40 

23 Bicicleta ergométrica em aço 

carbono, com monitoramento 

cardíaco: Handgrip Sistema de 

regulagem magnético, regulagem da 

distância do banco, com oito níveis 

de resistência. Funções de tempo, 

velocidade, distância, calorias, 

pulsação (handgrip) e rotações por 

minuto-  RPM. 

Garantia mínima de 01 (um) ano. 

08 unidades 5.980,00 47.840,00 
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24 Bola borracha com 166,0mm de 

diâmetro, com peso médio 20,0g e 

circunferência de 50,5cm, com 

válvula. 

20 unidades 23,25 465,00 

25 Bola suíça média para fisioterapia 

anti burst em látex ou borracha com 

0,65 cm, suportando 150kg 

(estática). 

20 unidades 29,39 587,80 

26 Bola suíça pequena para fisioterapia 

anti burst em látex ou borracha com 

55 cm, apresentando capacidade até 

150kg (estática). 

20 unidades 78,52 1.570,40 

27 Escada com dois degraus em 

madeira, degraus revestidos com 

material sintético antiderrapante  

Tamanho aproximado:39cm x 44 cm 

x 38 cm. 

12 unidades 315,00 3.780,00 

28 Esteira elétrica em estrutura de aço 

Voltagem :110 ou 220 

Capacidade suportada:120 kg 

Motor: 2.5 HP DC Peak Power 

Velocidade: Até 16 km/h 

Área de corrida: 135x47 cm (C x L) 

Dimensões:175x89x140cm 

Garantia mínima de 01 (um) ano. 

04 unidades 4.537,68 18.150,72 

29 Skate 

 Base com quatro rodízios 

resistentes, de silicone,  

Estrutura: Madeira de 

reflorestamento - Compensado de 

15mm de Eucalipto. 

Acabamento inferior em MDF de 6 

mm. 

Assento fixo constituído em madeira 

de 15 mm de espessura revestido 

08 unidades 687,01 5. 496,08 
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em vinil com espuma de 50mm, 

densidade D33. Dimensões aprox. 

do produto (C x L): 82 x 46 cm. 

Peso suportado: pessoas até 120 Kg. 

Peso aprox. do produto: 06 Kg. 

 

30 Aparelho de Pilates Cadillac 

tubos em aço Inox polido ou em 

alumínio anodizado; 

Mesa construída em madeira 

maciça  

Barra Torre em alumínio anodizado 

com quarto lado 

Altura ajustável em 4 posições 

Revestimento em Couríssimo 

Náutico com tratamento anti-fungo, 

com acolchoamento 

04 unidades 10.023,33 40.093,32 

31 Aparelho de Pilates Ladder Barrel 

Construído em madeira maciça 

Acolchoado e conectado à escada 

por uma base deslizante que pode 

ser ajustada, em até 30cm, 

 Altura da escada: 97cm 

 Altura do barrel: 90cm 

 Comprimento: 120cm 

 Largura: 64cm 

 

04 unidades 2.189,97 8.759,88 

32 Aparelho de Pilates Cadeira Combo 

Step Chair. Pedais com movimentos 

independentes em madeira e 

fixados através de dobradiças de aço 

inox. 

Altura de 61 cm. 

Garantia: 3 anos 

04 unidades 4.643,34 18.573,36 

33 Aparelho de Pilates Reformer  04 unidades 7.913,33 31.653,32 
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Partes metálicas em alumínio e as 

acessíveis anodizadas. Equipado 

com molas Balanced Body. Carrinho 

com sistema de oito rodas, com 

rolamentos de esfera sistema Abec 

7. Espuma de alta densidade. 

Revestimento em Couríssimo 

Náutico com tratamento anti-fungo. 

Plataforma com 13 cm de largura. 

Ombreiras acolchoadas e moldadas, 

inclusive na parte superior 

34 Halter de ferro com revestimento 

em borracha tipo bola. Par de 0,5kg 

08 pares 7,70 61,60 

35 Halter de ferro com revestimento 

em borracha tipo bola. Par de 1 kg  

08 pares 57,50 460,00 

36 Halter de ferro com revestimento 

em borracha tipo bola. Par de 2 kg 

08 pares 106,33 850,64 

37 Halter de ferro com revestimento 

em borracha tipo bola. Par de 3 kg  

08 pares  59,60 476,80 

38 Halter de ferro com revestimento 

em borracha tipo bola. Par de 4 kg 

08 pares 99,99 799,92 

39 Espaldar (barra de ling) barra de 

apoio para fisioterapia de madeira 

da espécie lyptusgrande com 

processo de envernizarão e 

impermeabilização com medidas 

47x238x92cm (PXAXL) pesando 

17,600kg, suportando até 135kg. 

08 unidades 811,58 6.492,64 

40 Trampolim profissional em tubo de 

aço 1010/1020, pintura epóxi na cor 

preta, pés removíveis que se 

encaixam e travam através de pinos 

de fixação na parte inferior do arco. 

Tela Sannet rosa QR3/2 super 

resistente, costurada com linha de 

12 unidades 800,67 9.608,04 
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nylon a alças de fita militar de 50mm 

na parte superior contornando toda 

a tela. Saia de proteção 

confeccionada em napa cicap preta, 

com sistema de fixação por elásticos 

embutidos nas bordas superior e 

inferior, medindo 5x25mm, com 32 

molas de tração fio 3.2x106mm, 

confeccionado em aço carbono, com 

acabamento superficial zincado 

branco. Fixadas a tela por 16 

suportes de aço trefilado de 6.0mm 

zincado branco. Sapatas de PVC 

antiderrapantes na cor preta. Arco 

de reforço em aço carbono. 

41 Pares de tornozeleiras de ½ kg, 

confeccionada em nylon 600 capenil 

trançado. Enchimento com esfera de 

ferro. Acabamento em viés. Fecho 

em velcro de alta aderência (para 

pesos superiores a 4kg, faixa de 

velcro dupla). 

Garantia: 6 meses 

12 pares  18,20 218,40 

42 Pares de tornozeleiras de 1 kg, 

confeccionada em nylon 600 capenil 

trançado. Enchimento com esfera de 

ferro. Acabamento em viés. Fecho 

em velcro de alta aderência (para 

pesos superiores a 4kg, faixa de 

velcro dupla). 

Garantia: 6 meses 

12 pares 18.90 226,80 

43 Pares de tornozeleiras de 2 kg, 

confeccionada em nylon 600 capenil 

trançado. Enchimento com esfera de 

ferro. Acabamento em viés. Fecho 

12 pares 35,12 421,44 
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em velcro de alta aderência (para 

pesos superiores a 4kg, faixa de 

velcro dupla). 

Garantia: 6 meses 

44 Pares de tornozeleiras de 3 kg, 

confeccionada em nylon 600 capenil 

trançado. Enchimento com esfera de 

ferro. Acabamento em viés. Fecho 

em velcro de alta aderência (para 

pesos superiores a 4kg, faixa de 

velcro dupla). 

Garantia: 6 meses 

12 pares 47,29 567,48 

45 Pares de tornozeleiras de 4 kg, 

confeccionada em nylon 600 capenil 

trançado. Enchimento com esfera de 

ferro. Acabamento em viés. Fecho 

em velcro de alta aderência (para 

pesos superiores a 4kg, faixa de 

velcro dupla). 

Garantia: 6 meses 

12 pares 54,90 658,80 

46 Mesa auxiliar em madeira branca 

com 2 gabinetes, com apoio para 

cabos dos aparelhos de fisioterapia 

com rodízios. Dimensões 

0,47x0,37x0,87m 

16 unidades 648,00 10.368,00 

47 Cama comum de madeira (não 

hospitalar.) Estrutura em madeira 

Revestimento com Pintura êpóxi. 

Estrado de sarrafo de madeira. ldeal 

para colchões de 88 cm (solteiro). 

Pés fixos, Dimensões: 100,5x95x1 99                     

1 unidade 430,00 430,00 

48 Geladeira. Refrigerador Frost Free 

Duplex. Capacidade de 375 litros. 

Linha Branca.  

1 unidade 4.554,00 4.554,00 

49 Fogão 4 bocas. Revestimento liso e 1 unidade 1.224,00 1.224,00 
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esmaltado. 3 queimadores médios 

semi-rápidos e 1 queimador grande 

rápido, com forno, linha branca.  

50 Conjunto Mesa de Jantar em 

Madeira Maciça Com 4 Cadeiras. 

Altura da Mesa: 75,00 (cm). 

Largura da Mesa: 88,00 (cm). 

Profundidade da Mesa: 88,00 (cm). 

Altura da Cadeira: 89,00 (cm). 

Largura da Cadeira: 43,00 (cm). 

Profundidade da Cadeira: 54,00 

(cm). 

Peso Aproximado da Mesa: 19,00 

(Kg). 

Peso Aproximado da Cadeira: 8,00 

(Kg). 

Resistência da Mesa: Aconselhável 

até 50 (Kg). 

Resistência da Cadeira: até 120 (Kg). 

 

1 unidade 1.440,00 1.440,00 

51 Guarda-roupa Multiuso com 2 

Portas 2 Gavetas e 3 Prateleiras 

Madeira Maciça Características: - 2 

Portas - Estrutura em madeira - 

Acabamento feito em poliuretano - 

Gavetas com corrediças metálicas 

- Puxadores em madeiras 

01 unidade 625,95 625,95 

52 Quadro de Grafismo com formas 

vazadas diferenciadas. fixação com 

quatro ventosas nas extremidades. 

Dimensões do produto (C x L): 76 x 

40 cm. 

04 unidades 266,83 1.067,32 

53 Suporte metálico galvanizado de 3/8 

x 4 polegadas em aço carbono 1020 

de alta resistência. 

08 unidades 266,33 2.130,64 
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Tratamento do metal através de 

processo anticorrosivo, com suporte 

de Teto Fixo uma corrente de aço 

3/16 (5mm), resistência a ruptura de 

1400 Kgf, com 100 cm de 

comprimento, 02 prolongadores 

uma jaqueta um cone e dois 

mosquetões de 8mm. 

54 Suporte giratório de teto. 

Composição: metal de aço de alta 

resistência. 

Tratamento do metal através de 

processo anticorrosivo. Movimento 

giratório (360º) sem ruídos. 

Sistema de fixação no teto com 

chumbadores Parabolt CBT 3/8" x 

90mm, sextavado, rosca inteira, 

resistência garantida a alta carga de 

tração e cisalhamento. 

Carga de arrancamento média 

(C.A.M.) no concreto de cada 

Parabolt: 2740 Kgf. 

com o Suporte Giratório de Teto 

uma corrente de aço 5/32 (4mm), 

resistência a ruptura de 900 Kgf, 

com 150 cm de comprimento, 02 

Parabolts CBT 3/8 x 90mm e um 

mosquetão de 10mm. Peso aprox. 

do produto: 1,5 Kg. 

04 unidades 376,88 1.507,52 

55 Kit com 3 suportes reforçados de 

parede para bola suíça de parede. 

suporte construído em aço carbono 

pintado com pintura epoxi-pó, na 

cor branco, suporte com 38cm de 

diâmetro do arco, comprimento 

total 60 cm. Acompanha buchas e 

04 kits 215,00 860,00 
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parafusos de fixação. 

56 Agulhas Sistêmicas para acupuntura. 

Em aço inoxidável, esterilizadas com 

óxido de etileno. Caixa de agulhas 

com 1000 unidades 

100 caixas 329,82 32.982,00 

57 Kit de Ventosa c/ 10 copos de 

acrílico e uma bomba de vácuo. 

Diâmetro Interno Aproximado: 

Copo Número 1: 4,5 cm 

Copo Número 2: 3,8 cm 

Copo Número 3: 3,5 cm 

Copo Número 4: 3,0 cm 

 

 

Quantidade de Copos: 

Copo Número 1: 7 unidades 

Copo Número 2: 1 unidades 

Copo Número 3: 1 unidades 

Copo     Número     4: 1 unidades 

12 kits 213,00 2.556,00 

58 Maca com estrutura em madeira 

maciça. Estrado inferior. Espuma de 

poliuretano. Tecido sintético. 

Almofada e descanso de cabeça. 

Suporte para rolo de papel. 

Dimensões Produto - 79X187X79 cm 

(AxLxP). Peso liq. do produto 45,00 

(Kg) 

12 unidades 2.500,19 30.002,28 

59 Andador Ortopédico confeccionado 

em alumínio, com sistema de 

regulagem de altura e pés com 

08 unidades 300,00 2.400,00 
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ponteiras de borracha 

antiderrapante. Dimensões: 56x 52 

cm. 

60 Andador em alumínio com altura 

regulável e com rodas frontais AG. 

Com duas ponteiras de borracha na 

parte traseira. Dimensões: 0,77x 

0,55 x 0,37cm. 

08 unidades 270.00 2.160,00 

61 Balancim Balanço para treino de 

equilíbrio aço com pintura epóxi 

com plataforma central fixada por 

correntes zincadas e piso revestido 

de material antiderrapante. 

Dimensões externa total: 0,70x 

0,40x0,55m (C x L x A). 

Dimensões da base interna: 0,40 x 

0,20cm (C x L). 

Garantia mínima de 01 (um) ano. 

12 unidades 600,00 7.200,00 

62 Bambolê material plástico, medindo 

80 cm. Sem coroa 

40 unidades 34,00 1.360,00 

63 Banco para exercícios. Estrutura em 

tubos de aço quadrado em pintura 

epóxi branca, com courvin resistente 

ao calor, confeccionado com 

espuma de densidade 28, 

suportando até 120 kg. Medida 

1,35mx0,3mx0,48m (COMP x LARG x 

ALT). 

08 unidades 496,53 3.972,24 

64 Barra de apoio, para banheiro 

tubular em aço com fixação na 

parede, medindo 1,50cm x 1,50m e 

pintura eletrostática. 

16 unidades 290,00 4.640,00 

65 Barra paralela adulto epox, com piso 

com 2m de comprimento, 1m de 

largura e 76 cm de altura, com 

04 unidades 2.400,00 9.600,00 
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corrimão de 2,20cm, com regulagem 

de altura e estrutura tubular em 

ferro. 

66 Barra paralela infantil epox, com 

piso com 2m de comprimento, 1m 

de largura e 76 cm de altura, com 

corrimão de 2,20cm, com regulagem 

de altura e estrutura tubular em 

ferro. 

04 unidades 4.860,00 19.440,00 

67 Bolsa de gelo tamanho P em 

borracha natural e tampa de rosca 

para vedação, medindo 

21x21x2,5cm. 

20 unidades 98,52 1.970,40 

68 Kit avaliação. Acompanha aparelho 

de pressão velcro, estetoscópio, 

goniômetro de dedo, goniômetro 

grande de 20 cm, martelinho de 

reflexo e trena antropométrica de 

tecido. 

12 unidades 540,00 6.480,00 

69 Bipap Intervalo de Pressão: 4 a 20 

cm/H2O; Modo de Funcionamento: 

CPAP Fixo, Bipap fixo e Bipap 

automático. Rampa: 0 a 45 min. 

Alívio de Pressão Expiratória: Sim. 

Com configuração de Máscara. Com 

traqueia de 2m, Filtro ultra fino, 

Filtro de Espuma, Cartão SD e Cabo e 

fonte de alimentação; 

Armazenamento de dados: 

Completo (IA, IH, IAH, IAC, Fuga, LF, 

Pressão, Horas de uso); 

Cartão de dados: Cartão de memória 

SD. Dimensão do Produto (A x L x P): 

10,0 CM X 18,0 CM X 14,0 CM; 

Voltagem: 100 V – 240 V (Bivolt) 

08 unidades 10.800,00 86.400,00 
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Garantia mínima de 01 (um) ano. 

70 Bocal para Espirômetro Tubete de 

papelão resistente, não apresenta 

deformação durante a utilização no 

procedimento. Face externa com 

revestimento plástico. 

Tamanhos e dimensões: TT 28 

Tubete 70mm x 28mm x 30 mm 

Pacote com 100 unidades, 

embalados individualmente. 

12 pacotes 80,00 960,00 

71 Semente de mostarda. Pacote de 

500g 

40 pacotes 43,19 1.727,60 

72 Cabine audiométrica. Fabricada em 

aço carbono; com luminária interna 

com lâmpada fluorescente 

compacta; visor duplo ou triplo com 

vidro isolante 500x600 mm montado 

sobre perfil de borracha; Piso 

suspenso revestido com bonacha 

pastilhada; Seus pés são apoiados 

em amortecedores de vibração; 

Pintura em esmalte sintético 

automotivo; Fecho de engate 

rápido; Suporte interno para fones 

de ouvido; Furo para passagem de 

fìos em locais estratégicos; Fecho 

especial opcional para abertura 

interna/externa. Com revestimento 

acústico Soniquewave Grafite, 

dimensões no mínimo 800x800x185 

cm 

04 unidades 14.940,00 59.760,00 

 656.098,71 
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4. DO PREÇO ESTIMADO 

4.1.O valor estimado de R$ 656.098,71 ( seiscentos e cinquenta e seis mil, noventa e oiro reais e setenta e um 

centavos), definido através de média das cotações de preços feitas pelo setor de cotação da Superintendência de 

Licitação e Compras. 

 

5. DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

Projeto Atividade: 10.302.2904.3502 melhoria da infraestrutura estrutura da rede especializada própria da 

saude 

Elemento de despesa:  449052 equipamentos e material permanente 

Fonte: 12110000 – Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Saúde   

             12140000 -  Recursos do SUS 

 

6.DO LOCAL DE ENTREGA 

6.1.Os materiais deverão ser entregues em até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da comunicação digital 

ou via fax, com a cópia da respectiva Nota de Empenho, na Central de Abastecimento Farmacêutica do Paulista, 

localizado na Rua Abílio Muniz, ,nº 111 A, Conjunto Beira Mar Janga., Paulista – PE no horário de 8:00h às 14:00 

horas, em dias úteis, mediante prévio agendamento telefônico: (81) 3437-9972. 

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

7.1. Constituem obrigações da CONTRATADA, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/93, as 

seguintes: 

7.1.1. Obedecer às especificações constantes neste Termo; 

7.1.2. Responsabilizar-se pela entrega do material, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras 

necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade da contratada; 

7.1.3. Realizar o serviço dentro do prazo estipulado; 

7.1.4. O retardamento na entrega do objeto, não justificado considerar-se-á como infração contratual; 

7.1.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo na execução do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o 

acompanhamento pelo órgão interessado; 

7.1.6. Manter com a CONTRATANTE relação sempre formal, por escrito, ressalvados os entendimentos verbais 

motivados pela urgência, que deverão ser de imediato, confirmados por escrito;  

7.1.7. Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto, compreendidas todas as despesas 

incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os previdenciários e fiscais, tais como impostos ou taxas, 

custos de deslocamento necessários à prestação dos serviços, objeto deste Termo; 
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7.1.8. Manter durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de licitação, consoante o que preceitua o inciso XIII do 

artigo 55 da Lei nº. 8.666/93, atualizada.  

7.1.9. Após a entrega equipamentos aparecerem alguns com defeito a correção será corrigida imediatamente. 

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

8.1.2. Exercer a fiscalização da execução do objeto licitado; 

8.1.3. Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das obrigações das partes para a realização 

do objeto; 

8.1.4. Efetuar o pagamento devido, na forma estabelecida neste Termo; 

8.1.5. Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução pela CONTRATADA, dando-lhe acesso e 

promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados da CONTRATADA, cumprindo com as 

obrigações pré-estabelecidas; 

8.1.6. Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada; 

8.1.7. Analisar a nota fiscal para verificar se a mesma é destinada a Instituição e se as especificações são as 

mesmas descritas neste Termo de Referência; 

8.1.8. Comunicar por escrito à CONTRATADA o não recebimento do objeto, apontando as razões de sua não 

adequação aos termos deste objeto; 

8.1.9. À CONTRATANTE, é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa 

responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o cumprimento das especificações e 

condições deste objeto; 

 

9. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

9.1. Comprovação através de certidão (s) e/ou atestado (s) emitido (s ) por pessoa jurídica de direito público ou 

privado de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidade e 

prazo com o objeto da licitação; 

9.1.1-Não serão (á) aceito (s) atestado(s) emitido(s) pelo licitante em seu próprio nome, nem algum outro que 

não tenha originado de contratação. 

 

10.DA VALIDADE DA PROPOSTA 

10.1.A proposta apresentada terá validade mínima de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura do 

certame. 

 

11.DO PAGAMENTO 

11.1. A Secretaria de Saúde providenciará empenho para cobrir as despesas com o objeto deste Termo; 
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11.2. O pagamento será efetuado em até 30 (dias) corridos de acordo com a quantidade solicitada e 

efetivamente entregue,conforme o valor fixado na proposta pela CONTRATADA, após a apresentação da Nota 

Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente.  

11.3. A Secretaria de Saúde reserva-se no direito de suspender o pagamento se o material entregue estiver em 

desacordo com este TR. 

 

12.DA FISCALIZAÇÃO 

12.1.A fiscalização do objeto será exercida pela CONTRATANTE, por meio de unidade competente na forma que 

lhe convier; 

12.2.À CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restringir a plenitude dessa 

responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização; 

12.3. A supervisão por parte da CONTRATANTE, sob qualquer forma, não isenta ou diminui a responsabilidade da 

CONTRATADA, na perfeita execução de suas tarefas. 

 

13. DO ÓRGÃO GERENCIADOR DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

13.1-A Secretaria Municipal de Saúde é o órgão gerenciador da ata de registro de preços e deverá: 

13.1.2-Assinar a ata de registro de preços;  

13.1.3-Autorizar as adesões de órgãos e entidades de outras esferas governamentais, quando couber; 

13.1.4-Manter o controle dos quantitativos disponíveis. 

 

14.DO PRAZO PARA A ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

14.1-O prazo para a assinatura da ata de registro de preços deverá ser de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da 

data do recebimento da convocação. 

 

15. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

15.1-A Ata de Registro de Preços terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura, nos 

termos do Decreto Federal  7892/2013. 

 

16.DAS PENALIDADES 

16.1. Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, quem convocado dentro do prazo de validade de sua 

proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documento exigido para o certame, ou 

apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 

falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 

impedido de licitar e contratar com a Administração Municipal. 

16.2. A penalidade de multa será aplicada nos seguintes termos: 
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16.3. Pelo atraso na entrega do objeto, em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por cento) do valor total 

contratado, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento); 

 a)pela recusa na entrega, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo estipulado, 

de 10% (dez por cento) do valor total contratado; 

 b)pela demora em corrigir falha no produto, a contar do segundo dia da data da notificação da 

rejeição: 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor total da nota fiscal, por dia decorrido; 

 c) pela recusa em corrigir as falhas no produto, entendendo-se como recusa a falha ou defeito do 

produto nos 5 (cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor total da 

nota fiscal; 

 d) pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n° 8.666/93, ou no 

instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 2% (dois por cento) do valor 

total contratado. 

16.4. As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar da aplicação 

da penalidade, a CONTRATADA cometer a mesma infração, cabendo a aplicação em dobro das multas 

correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual;  

16.5. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do 

interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo; 

16.6. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos 

decorrentes das infrações cometidas. 

 

17.DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1.Casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes, de comum acordo, com base na Lei nº. 8.666/93 

e suas alterações posteriores. 

 

 

Paulista-PE, 10 de Fevereiro de 2021. 

 

 

 

 

Ivy Ane Barbosa Perez 

Coordenação dos Centros de Reabilitação 

Mat. 11.845 
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ANEXO II 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGO DE MENORES 

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

 

REF. PROCESSO Nº 011/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2021. 

 

 

Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa _____________________, CNPJ/MF nº ______________, 

estabelecida no endereço _____________________________, não emprega menores de 18 anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, bem como que não emprega menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 

 

 

 

Local e data. 

 

 

 

____________________________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Assinatura, nome e número de identidade do Representante Legal 
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ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

 

 

 

Para fins de participação no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE 

PREÇOS Nº 003/2021, a(o) (NOME COMPLETO DO CONCORRENTE)................................., CNPJ/CPF............, 

sediada (o)..........(ENDEREÇO COMPLETO), declara (amos), sob as penas da lei, que até a presente data 

inexiste(m) fato(s) para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

Local e data. 

 

 

 

____________________________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Assinatura, nome e número de identidade do Representante Legal 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DADOS CADASTRAIS 
(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 
À 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

REF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2021. 

 

C1NPJ/CPF: 

RAZÃO SOCIAL/NOME: 

ENDEREÇO COMERCIAL: 

MUNICÍPIO: 

UP: 

CEP: 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

CONTA CORRENTE Nº: 

CÓD. DO BANCO: 

SIGLA: 

NOME/Nº AGÊNCIA: 

NOMES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO: 

CARGO QUE OCUPA: 

ESTADO CIVIL: 

RG Nº: 

CPF Nº: 

NACIONALIDADE: 

PROFISSÃO: 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: 

 
 

Local e data. 
 
 

____________________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Assinatura, nome e número de identidade do Representante Legal 
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ANEXO V 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

PROCESSO Nº 011/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2021 

 

ATA DE REGISTRO DE Nº _____/2021 

                                              

 

De um lado o Fundo Municipal de Saúde do Município do Paulista, inscrito no CNPJ/MF nº 09.251.115/0001-23, 

com sede na Avenida Prefeito Geraldo Pinho Alves, nº 222, Maranguape I, Paulista/PE, Telefone (81) 

___________, representado pela Secretária, Srª Terezinha Mousinho Guedes, brasileira, __________, 

___________, portadora da Cédula de Identidade n° ______________, inscrita no CPF/MF sob o n° 

____________, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, empresa: 

______________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº ________, com sede na Rua 

_________, nº ___, na cidade de _________, Telefone: (XX) _______, E-mail: ____________, neste ato 

representada pelo Senhor (a) _______, portador (a) da Cédula de Identidade, RG nº ____ e inscrito (a) no 

CPF/MF nº ____________, residente e domiciliado a Rua _____, na cidade de ______, CEP _______ doravante 

denominado CONTRATADA. 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

 

O ORGÃO GERENCIADOR e o FORNECEDOR REGISTRADO, devidamente qualificados, resolvem registrar os 

preços visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DA REDE 

DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO PAULISTA-PE, consubstanciado nos termos do Decreto Municipal nº 040/2013, da 

Lei Federal nº 10.520/2002, da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações posteriores e subsidiariamente 

pela Lei Federal nº 8.666/93 atualizada, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013, bem como pelas normas e 

condições estabelecidas, e face à classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO PARA 

REGISTRO DE PREÇOS, publicada no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE, celebram o presente instrumento com 

observância estrita de suas cláusulas que em sucessivo e reciprocamente outorgam e aceitam, de conformidade 

com os preceitos de direito público. Fundamenta-se o presente instrumento na licitação realizada sob a 

modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, mediante sistema de REGISTRO DE 

PREÇOS elaborado pelo pregoeiro e equipe, instituída por meio da Portaria nº 410/2021 do dia 04/01/2021. 
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. Integra a presente ata de registro de preços, o seguinte documento: 

 

a) Edital do PREGÃO ELETRÔNICO nº 003/2021, cujo objeto consiste na FORMAÇÃO DE REGISTRO DE 

PREÇOS, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E 

EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS ESPECIALIZADOS EM 

REABILITAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO PAULISTA-PE. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

 

2.1. Constitui objeto desta ata de registro de preços a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS ESPECIALIZADOS EM 

REABILITAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO PAULISTA-PE, de acordo com as 

especificações e nas respectivas quantidades.  

 

2.2. O sistema de registro de preços não obriga a aquisição do objeto, nem mesmo nas quantidades indicadas no 

anexo I do edital e nesta ata de registro de preços, podendo a Administração promover a execução em unidades 

de acordo com suas necessidades. 

  

CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S) REGISTRADO(S)  

 

3.1. Os preços registrados, conforme proposta comercial do FORNECEDOR VENCERDOR são os seguintes: 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
MARCA/ 

MODELO 
QUANTIDADE 

VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

01 
Bastão fabricado em madeira com 

forma cilíndrica, medindo 1,30cm 

 
30 unidades   

02 

Exercitador de mãos e dedos 

Dimensões: 8,5cm x 7,5cm (LxA) 

Intensidade: leve 

Carga:3.0 lbs/1,4 kg 

 

16 unidades   

03 

Exercitador de mãos e dedos 

Dimensões: 7,5 x 8,5 cm (A x L) 

Intensidade: forte 

Carga 7.0 lbs/ 3,2 kg 

 

16 unidades   



 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO (CEL) 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES 
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO (CEL) 

 
 

 

Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre – Paulista/PE – CEP: 53.401-560. 
CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9.9942-1338 

Página 64 de 111 

CEL - SEPLAG 
 

   Fls. nº _________________ 
 
   RUBRICA _______________ 

 

04 

Rolo de espuma Propioceptivo 

Medidas: 90cm x 15cmx 15cm 

(PxLxA) 

Material Espuma 

Peso: 900g 

Garantia: 6 meses 

 

16 unidades   

05 

Disco flexível formado por disco e 

um cilindrocentral. Possui uma corda 

de controle fixada no alto ou na base 

de disco. Estrutura em madeira. 

Assento fixo em madeira de 15mm 

de espessura revestido de vinil com 

espuma de 500mm, densidade D33. 

Cilindro central constituído de 

compensado de 5 mm de espessura, 

revestido com vinil com espuma de 

30 mm densidade D33. Corda de 

sustentação trançada 100 por cento 

polipropileno, bitola de 10mm, 

encapada com mangueira cristal de 

12mm. 

 

04 unidades   

06 

Tabua de equilíbrio em madeira, 

envernizada e revestida com 

material sintético antiderrapante. 

Dimensão:57cmx 40cmx 10cm 

 

12 unidades   

07 

Tabua inversora/eversora em 

madeira, envernizada e revestida 

com material sintético 

antiderrapante. 

Dimensão: 1,60cm x 28cmx 9 cm 

 

08 unidades   

08 

Tabua Proprioceptiva redonda em 

madeira, envernizada e revestida 

com material sintético 

antiderrapante no piso e na 

superfície. Dimensão: 39x07cm 

 

08 unidades   
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(diâmetro x altura) 

09 

Rede de equilíbrio 

Composição: Náilon super resistente. 

Comprimento da rede: 240 cm entre 

as duas pontas. 

Cordas de sustentação trançadas de 

12 mm, 100% polipropileno. 

Mosquetões incluídos. 

Peso suportado: até 140 Kg. 

Peso aprox. do produto: 04 Kg. 

 

04 unidades   

10 

Rolo Suspenso 

Estruturado em madeira 

reflorestada, constituído de 

compensado Flex de 5mm de 

espessura. Assento revestido em vinil 

(cores sob consulta) com espuma de 

80mm, densidade D33. 

Cordas de sustentação super 

resistentes, trançadas, multicores, 

100% polipropileno, bitola de 10mm, 

encapadas com mangueira cristal de 

12mm. Dimensões aprox. do 

equipamento: Comprimento = 100 

cm. Curvatura do assento: 75 cm. 

Peso suportado: pessoas até 160 Kg. 

Peso aprox. do produto: 12 Kg. 

 

04 unidades   

11 

Piscina de bolinha 

Confeccionada com espuma D 45 de 

15 cm de espessura. 

Revestimento em vinil em diversas 

cores. Lavável e impermeável. 

Dimensões: 150 cm x 150 cm x 60 cm 

(C x L x H). 

 

04 unidades   

12 
Barril elíptico 

estruturado totalmente em madeira 

 
04 unidades   
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de reflorestamento e compensada 

revestido de espuma e vinil. 

Peso suportado: pessoas até 130 kg. 

Dimensões aproximadas: 

 Diâmetro Externo: 70 cm 

 Altura: 100 cm 

13 

Escorregador em madeira maciça 

Peso suportado: pessoas até 120 Kg. 

Dimensões aprox. da rampa: (L x C): 

60 x 150 cm. 

Peso aprox. do produto: 17 Kg. 

 

04 unidades   

14 

Tatame Dobrável 

Dimensões do produto (C x L x A : 

180 x 120 x 10 cm. 

revestido em vinil. Espuma de 100 

mm densidade D33 

 

 

04 unidades   

15 

Colete proprioceptivo 

confeccionados em Neoprene ou 

Neopreno, com velcros nas laterais. 

tamanhos: pequeno, médio e 

grande. Peso aprox. do produto: 300 

g. 

 

08 unidades   

16 

Cunha 

revestida em vinil. Dimensões (C x L): 

60 x 50 cm - Altura variável. 

Peso suportado: pessoas até 120 Kg. 

Peso aprox. do produto: 15 Kg. 

 

12 unidades   

17 

Conjunto de 06 bancos estruturados 

em compensado de 15mm de 

espessura: resistência e durabilidade. 

Dimensões aprox. do produto: 

largura de 28 cm para todos os seis 

bancos. 

Comprimento (em cm) x altura (em 

 

08 conjuntos   
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cm) de cada um dos seis bancos: 

90 x 43 ; 80 x 36 ; 70 x 30 ; 60 x 23 ; 

50 x 17 e 40 x 10. 

Peso suportado: pessoas até 130 Kg. 

Peso aprox. do produto: 20 Kg. 

 

18 

Tubo elástico (tubbing) para 

exercícios atóxico, com resistência 

variável, medindo 1,50m de 

comprimento. Intensidade: 05 fraco 

 
12 unidades 

 

 

  

19 

Tubo elástico (tubbing) para 

exercícios atóxico, com resistência 

variável, medindo 1,50m de 

comprimento. Intensidade: 05 Médio 

 

12 unidades   

20 

Aparelho de laser e caneta 

Laserpulse3. Equipamento 

microcontrolado de laser terapêutico 

de baixa potência, possibilidade de 

operação com três canetas laser 

(Laser probes) com comprimentos de 

660nm – AIGaInP – ( Po- 30Mw), 830 

nm – GaAs – (Po – 70w pico). O 

modo de emissão do feixe do Laser 

nas Canetas Laser 660 nm e 830 nm 

podem ser ajustados no modo 

contínuo ou pulsado (50%), com 

possibilidade de escolha de 10 

frequência de modulação: 2,5 Hz, 

5Hz, 10Hz, 20Hz, 75Hz, 150 Hz, 

300Hz, 700Hz, 1kHz e 2kHz. 

Voltagem – Bivolt (automático). 

Garantia mínima de 01 (um) ano. 

 

08 unidades   

21 

Equipamento microcontrolado de 

ultrassom terapêutico nas 

frequências de 1 e 3 MHz. 

 

12 unidades   
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Transdutor com ERA (Área Efetiva de 

Radiação) de 7 cm² e potência 

máxima de saída do ultrassom é de 

21 Watts. Possui vários protocolos de 

programação ajustado em contínuo 

ou pulsado, sendo o modo pulsado 

com frequência de repetição do 

pulso de 100 Hz, 48 Hz ou 16 Hz e 

com razão de pulso de 50% e 20%. 

Bivolt 127 e 220 volts – 50/60 Hertz. 

Dimensões: 27x16,6x12,5 (L x P x A 

cm). 

Garantia mínima de 01 (um) ano. 

22 

Aparelho TENS/FES e RUSSA 

Equipamento para aplicação de 

corrente elétrica via eletrodos em 

contato direto com o paciente para 

terapia de disfunções 

neuromusculares com as correntes 

TENS, FES e Russa e conta com 

quatro canais com ajuste de 

intensidade independentes. 08 

Eletrodos de silicone 5cm x 5cm 01 

Cabo de conexão ao paciente (laranja 

canal1, preto canal 2) 01 Cabo de 

conexão ao paciente (azul canal 3, 

verde canal 4) 01 Cabo de força 

destacável 

01 fusível de proteção sobressalente. 

Garantia mínima de 1 (um) ano. 

 

12 unidades   

23 

Bicicleta ergométrica em aço 

carbono, com monitoramento 

cardíaco: Handgrip Sistema de 

regulagem magnético, regulagem da 

distância do banco, com oito níveis 

de resistência. Funções de tempo, 

 

08 unidades   
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velocidade, distância, calorias, 

pulsação (handgrip) e rotações por 

minuto-  RPM. 

Garantia mínima de 01 (um) ano. 

24 

Bola borracha com 166,0mm de 

diâmetro, com peso médio 20,0g e 

circunferência de 50,5cm, com 

válvula. 

 

20 unidades   

25 

Bola suíça média para fisioterapia 

anti burst em látex ou borracha com 

0,65 cm, suportando 150kg 

(estática). 

 

20 unidades   

26 

Bola suíça pequena para fisioterapia 

anti burst em látex ou borracha com 

55 cm, apresentando capacidade até 

150kg (estática). 

 

20 unidades   

27 

Escada com dois degraus em 

madeira, degraus revestidos com 

material sintético antiderrapante 

Tamanho aproximado:39cm x 44 cm 

x 38 cm. 

 

12 unidades   

28 

Esteira elétrica em estrutura de aço 

Voltagem :110 ou 220 

Capacidade suportada:120 kg 

Motor: 2.5 HP DC Peak Power 

Velocidade: Até 16 km/h 

Área de corrida: 135x47 cm (C x L) 

Dimensões:175x89x140cm 

Garantia mínima de 01 (um) ano. 

 

04 unidades   

29 

Skate 

Base com quatro rodízios resistentes, 

de silicone,  

Estrutura: Madeira de 

reflorestamento - Compensado de 

15mm de Eucalipto. 

 

08 unidades   
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Acabamento inferior em MDF de 6 

mm. 

Assento fixo constituído em madeira 

de 15 mm de espessura revestido em 

vinil com espuma de 50mm, 

densidade D33. Dimensões aprox. do 

produto (C x L): 82 x 46 cm. 

Peso suportado: pessoas até 120 Kg. 

Peso aprox. do produto: 06 Kg. 

 

30 

Aparelho de Pilates Cadillac 

tubos em aço Inox polido ou em 

alumínio anodizado; 

Mesa construída em madeira maciça 

Barra Torre em alumínio anodizado 

com quarto lado 

Altura ajustável em 4 posições 

Revestimento em Couríssimo 

Náutico com tratamento anti-fungo, 

com acolchoamento 

 

04 unidades   

31 

Aparelho de Pilates Ladder Barrel 

Construído em madeira maciça 

Acolchoado e conectado à escada 

por uma base deslizante que pode 

ser ajustada, em até 30cm, 

 Altura da escada: 97cm 

 Altura do barrel: 90cm 

 Comprimento: 120cm 

 Largura: 64cm 

 

 

04 unidades   

32 

Aparelho de Pilates Cadeira Combo 

Step Chair. Pedais com movimentos 

independentes em madeira e fixados 

através de dobradiças de aço inox. 

Altura de 61 cm. 

 

04 unidades   
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Garantia: 3 anos 

33 

Aparelho de Pilates Reformer 

Partes metálicas em alumínio e as 

acessíveis anodizadas. Equipado 

com molas Balanced Body. Carrinho 

com sistema de oito rodas, com 

rolamentos de esfera sistema Abec 

7. Espuma de alta densidade. 

Revestimento em Couríssimo 

Náutico com tratamento anti-fungo. 

Plataforma com 13 cm de largura. 

Ombreiras acolchoadas e moldadas, 

inclusive na parte superior 

 

04 unidades   

34 
Halter de ferro com revestimento em 

borracha tipo bola. Par de 0,5kg 

 
08 pares   

35 
Halter de ferro com revestimento em 

borracha tipo bola. Par de 1 kg 

 
08 pares   

36 
Halter de ferro com revestimento em 

borracha tipo bola. Par de 2 kg 

 
08 pares   

37 
Halter de ferro com revestimento em 

borracha tipo bola. Par de 3 kg 

 
08 pares   

38 
Halter de ferro com revestimento em 

borracha tipo bola. Par de 4 kg 

 
08 pares   

39 

Espaldar (barra de ling) barra de 

apoio para fisioterapia de madeira da 

espécie lyptusgrande com processo 

de envernizarão e impermeabilização 

com medidas 47x238x92cm (PXAXL) 

pesando 17,600kg, suportando até 

135kg. 

 

08 unidades   

40 Trampolim profissional em tubo de  12 unidades   
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aço 1010/1020, pintura epóxi na cor 

preta, pés removíveis que se 

encaixam e travam através de pinos 

de fixação na parte inferior do arco. 

Tela Sannet rosa QR3/2 super 

resistente, costurada com linha de 

nylon a alças de fita militar de 50mm 

na parte superior contornando toda 

a tela. Saia de proteção 

confeccionada em napa cicap preta, 

com sistema de fixação por elásticos 

embutidos nas bordas superior e 

inferior, medindo 5x25mm, com 32 

molas de tração fio 3.2x106mm, 

confeccionado em aço carbono, com 

acabamento superficial zincado 

branco. Fixadas a tela por 16 

suportes de aço trefilado de 6.0mm 

zincado branco. Sapatas de PVC 

antiderrapantes na cor preta. Arco 

de reforço em aço carbono. 

41 

Pares de tornozeleiras de ½ kg, 

confeccionada em nylon 600 capenil 

trançado. Enchimento com esfera de 

ferro. Acabamento em viés. Fecho 

em velcro de alta aderência (para 

pesos superiores a 4kg, faixa de 

velcro dupla). 

Garantia: 6 meses 

 

12 pares   

42 

Pares de tornozeleiras de 1 kg, 

confeccionada em nylon 600 capenil 

trançado. Enchimento com esfera de 

ferro. Acabamento em viés. Fecho 

em velcro de alta aderência (para 

pesos superiores a 4kg, faixa de 

velcro dupla). 

 

12 pares   
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Garantia: 6 meses 

43 

Pares de tornozeleiras de 2 kg, 

confeccionada em nylon 600 capenil 

trançado. Enchimento com esfera de 

ferro. Acabamento em viés. Fecho 

em velcro de alta aderência (para 

pesos superiores a 4kg, faixa de 

velcro dupla). 

Garantia: 6 meses 

 

12 pares   

44 

Pares de tornozeleiras de 3 kg, 

confeccionada em nylon 600 capenil 

trançado. Enchimento com esfera de 

ferro. Acabamento em viés. Fecho 

em velcro de alta aderência (para 

pesos superiores a 4kg, faixa de 

velcro dupla). 

Garantia: 6 meses 

 

12 pares   

45 

Pares de tornozeleiras de 4 kg, 

confeccionada em nylon 600 capenil 

trançado. Enchimento com esfera de 

ferro. Acabamento em viés. Fecho 

em velcro de alta aderência (para 

pesos superiores a 4kg, faixa de 

velcro dupla). 

Garantia: 6 meses 

 

12 pares   

46 

Mesa auxiliar em madeira branca 

com 2 gabinetes, com apoio para 

cabos dos aparelhos de fisioterapia 

com rodízios. Dimensões 

0,47x0,37x0,87m 

 

16 unidades   

47 

Cama comum de madeira (não 

hospitalar.) Estrutura em madeira 

Revestimento com Pintura êpóxi. 

Estrado de sarrafo de madeira. ldeal 

para colchões de 88 cm (solteiro). 

 

1 unidade   
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Pés fixos, Dimensões: 100,5x95x1 99 

48 

Geladeira. Refrigerador Frost Free 

Duplex. Capacidade de 375 litros. 

Linha Branca. 

 

1 unidade   

49 

Fogão 4 bocas. Revestimento liso e 

esmaltado. 3 queimadores médios 

semi-rápidos e 1 queimador grande 

rápido, com forno, linha branca. 

 

1 unidade   

50 

Conjunto Mesa de Jantar em 

Madeira Maciça Com 4 Cadeiras. 

Altura da Mesa: 75,00 (cm). 

Largura da Mesa: 88,00 (cm). 

Profundidade da Mesa: 88,00 (cm). 

Altura da Cadeira: 89,00 (cm). 

Largura da Cadeira: 43,00 (cm). 

Profundidade da Cadeira: 54,00 (cm). 

Peso Aproximado da Mesa: 19,00 

(Kg). 

Peso Aproximado da Cadeira: 8,00 

(Kg). 

Resistência da Mesa: Aconselhável 

até 50 (Kg). 

Resistência da Cadeira: até 120 (Kg). 

 

 

1 unidade   

51 

Guarda-roupa Multiuso com 2 Portas 

2 Gavetas e 3 Prateleiras Madeira 

Maciça Características: - 2 Portas - 

Estrutura em madeira - Acabamento 

feito em poliuretano - Gavetas com 

corrediças metálicas 

- Puxadores em madeiras 

 

01 unidade   

52 

Quadro de Grafismo com formas 

vazadas diferenciadas. fixação com 

quatro ventosas nas extremidades. 

Dimensões do produto (C x L): 76 x 

 

04 unidades   
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40 cm. 

53 

Suporte metálico galvanizado de 3/8 

x 4 polegadas em aço carbono 1020 

de alta resistência. 

Tratamento do metal através de 

processo anticorrosivo, com suporte 

de Teto Fixo uma corrente de aço 

3/16 (5mm), resistência a ruptura de 

1400 Kgf, com 100 cm de 

comprimento, 02 prolongadores uma 

jaqueta um cone e dois mosquetões 

de 8mm. 

 

08 unidades   

54 

Suporte giratório de teto. 

Composição: metal de aço de alta 

resistência. 

Tratamento do metal através de 

processo anticorrosivo. Movimento 

giratório (360º) sem ruídos. 

Sistema de fixação no teto com 

chumbadores Parabolt CBT 3/8" x 

90mm, sextavado, rosca inteira, 

resistência garantida a alta carga de 

tração e cisalhamento. 

Carga de arrancamento média 

(C.A.M.) no concreto de cada 

Parabolt: 2740 Kgf. 

com o Suporte Giratório de Teto uma 

corrente de aço 5/32 (4mm), 

resistência a ruptura de 900 Kgf, com 

150 cm de comprimento, 02 

Parabolts CBT 3/8 x 90mm e um 

mosquetão de 10mm. Peso aprox. do 

produto: 1,5 Kg. 

 

04 unidades   
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55 

Kit com 3 suportes reforçados de 

parede para bola suíça de parede. 

suporte construído em aço carbono 

pintado com pintura epoxi-pó, na cor 

branco, suporte com 38cm de 

diâmetro do arco, comprimento total 

60 cm. Acompanha buchas e 

parafusos de fixação. 

 

04 kits   

56 

Agulhas Sistêmicas para acupuntura. 

Em aço inoxidável, esterilizadas com 

óxido de etileno. Caixa de agulhas 

com 1000 unidades 

 

100 caixas   

57 

Kit de Ventosa c/ 10 copos de acrílico 

e uma bomba de vácuo. 

Diâmetro Interno Aproximado: 

Copo Número 1: 4,5 cm 

Copo Número 2: 3,8 cm 

Copo Número 3: 3,5 cm 

Copo Número 4: 3,0 cm 

 

 

Quantidade de Copos: 

Copo Número 1: 7 unidades 

Copo Número 2: 1 unidades 

Copo Número 3: 1 unidades 

Copo     Número     4: 1 unidades 

 

12 kits   

58 

Maca com estrutura em madeira 

maciça. Estrado inferior. Espuma de 

poliuretano. Tecido sintético. 

Almofada e descanso de cabeça. 

Suporte para rolo de papel. 

Dimensões Produto - 79X187X79 cm 

(AxLxP). Peso liq. do produto 45,00 

(Kg) 

 

12 unidades   

59 Andador Ortopédico confeccionado  08 unidades   
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em alumínio, com sistema de 

regulagem de altura e pés com 

ponteiras de borracha 

antiderrapante. Dimensões: 56x 52 

cm. 

60 

Andador em alumínio com altura 

regulável e com rodas frontais AG. 

Com duas ponteiras de borracha na 

parte traseira. Dimensões: 0,77x 0,55 

x 0,37cm. 

 

08 unidades   

61 

Balancim Balanço para treino de 

equilíbrio aço com pintura epóxi com 

plataforma central fixada por 

correntes zincadas e piso revestido 

de material antiderrapante. 

Dimensões externa total: 0,70x 

0,40x0,55m (C x L x A). 

Dimensões da base interna: 0,40 x 

0,20cm (C x L). 

Garantia mínima de 01 (um) ano. 

 

12 unidades   

62 
Bambolê material plástico, medindo 

80 cm. Sem coroa 

 
40 unidades   

63 

Banco para exercícios. Estrutura em 

tubos de aço quadrado em pintura 

epóxi branca, com courvin resistente 

ao calor, confeccionado com espuma 

de densidade 28, suportando até 120 

kg. Medida 1,35mx0,3mx0,48m 

(COMP x LARG x ALT). 

 

08 unidades   

64 

Barra de apoio, para banheiro 

tubular em aço com fixação na 

parede, medindo 1,50cm x 1,50m e 

pintura eletrostática. 

 

16 unidades   

65 
Barra paralela adulto epox, com piso 

com 2m de comprimento, 1m de 

 
04 unidades   
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largura e 76 cm de altura, com 

corrimão de 2,20cm, com regulagem 

de altura e estrutura tubular em 

ferro. 

66 

Barra paralela infantil epox, com piso 

com 2m de comprimento, 1m de 

largura e 76 cm de altura, com 

corrimão de 2,20cm, com regulagem 

de altura e estrutura tubular em 

ferro. 

 

04 unidades   

67 

Bolsa de gelo tamanho P em 

borracha natural e tampa de rosca 

para vedação, medindo 

21x21x2,5cm. 

 

20 unidades   

68 

Kit avaliação. Acompanha aparelho 

de pressão velcro, estetoscópio, 

goniômetro de dedo, goniômetro 

grande de 20 cm, martelinho de 

reflexo e trena antropométrica de 

tecido. 

 

12 unidades   

69 

Bipap Intervalo de Pressão: 4 a 20 

cm/H2O; Modo de Funcionamento: 

CPAP Fixo, Bipap fixo e Bipap 

automático. Rampa: 0 a 45 min. 

Alívio de Pressão Expiratória: Sim. 

Com configuração de Máscara. Com 

traqueia de 2m, Filtro ultra fino, 

Filtro de Espuma, Cartão SD e Cabo e 

fonte de alimentação; 

Armazenamento de dados: Completo 

(IA, IH, IAH, IAC, Fuga, LF, Pressão, 

Horas de uso); 

Cartão de dados: Cartão de memória 

SD. Dimensão do Produto (A x L x P): 

10,0 CM X 18,0 CM X 14,0 CM; 

 

08 unidades   
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Voltagem: 100 V – 240 V (Bivolt) 

Garantia mínima de 01 (um) ano. 

70 

Bocal para Espirômetro Tubete de 

papelão resistente, não apresenta 

deformação durante a utilização no 

procedimento. Face externa com 

revestimento plástico. 

Tamanhos e dimensões: TT 28 

Tubete 70mm x 28mm x 30 mm 

Pacote com 100 unidades, 

embalados individualmente. 

 

12 pacotes   

71 
Semente de mostarda. Pacote de 

500g 

 
40 pacotes   

72 

Cabine audiométrica. Fabricada em 

aço carbono; com luminária interna 

com lâmpada fluorescente 

compacta; visor duplo ou triplo com 

vidro isolante 500x600 mm montado 

sobre perfil de borracha; Piso 

suspenso revestido com bonacha 

pastilhada; Seus pés são apoiados 

em amortecedores de vibração; 

Pintura em esmalte sintético 

automotivo; Fecho de engate rápido; 

Suporte interno para fones de 

ouvido; Furo para passagem de fìos 

em locais estratégicos; Fecho 

especial opcional para abertura 

interna/externa. Com revestimento 

acústico Soniquewave Grafite, 

dimensões no mínimo 800x800x185 

cm 

 

04 unidades   

 

 
3.2. O valor total da presente ata é de R$_________________. 
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3.3. Os preços registrados cobrem todas as despesas inerentes ao fornecimento, encargos, lucros e demais ônus 

que, porventura, possam recair sobre o fornecimento.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE DOS PREÇOS 

 

4.1. A presente ata de registro de preço tem prazo de vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da 

assinatura, nos termos do Decreto Federal nº 7.892/2013. 

 

4.2. Durante o prazo de validade desta ata de registro de preços, o ORGÃO GERENCIADOR não será obrigado a 

adquirir o objeto referido na cláusula segunda exclusivamente pelo sistema de registro de preços, podendo fazê-

lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer 

espécie ao FORNECEDOR REGISTRADO, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a 

preferência do fornecimento em igualdade de condições. 

 

4.3. O ORGÃO GERENCIADOR poderá, ainda, cancelar esta ata, na ocorrência de alguma das hipóteses 

legalmente previstas, garantindo ao FORNECEDOR REGISTRADO, nestes casos, do contraditório e da ampla 

defesa. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO  

 

5.1. A fiscalização do objeto será exercida pela CONTRATANTE, por meio de unidade competente na forma que 

lhe convier; 

 

5.2. À CONTRATANTE, é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa 

responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização; 

 

5.3. A supervisão por parte da CONTRATANTE, sob qualquer forma, não isenta ou diminui a responsabilidade da 

CONTRATADA, na perfeita execução de suas tarefas. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO LOCAL, DO HORÁRIO, DO PRAZO DE ENTREGA E ACEITE DOS PRODUTOS 

 

6.1. Os materiais deverão ser entregues em até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da comunicação digital 

ou via fax, com a cópia da respectiva Nota de Empenho, na Central de Abastecimento Farmacêutica do Paulista, 

localizado na Rua Abílio Muniz, ,nº 111 A, Conjunto Beira Mar Janga., Paulista – PE no horário de 8:00h às 14:00 

horas, em dias úteis, mediante prévio agendamento telefônico: (81) 3437-9972.. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 

 

7.1. A Secretaria de Saúde providenciará empenho para cobrir as despesas com o objeto desta ata. 

 

7.2. O pagamento de cada compra será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data do 

recebimento dos medicamentos especificados no empenho de compras e/ou contrato de fornecimento, 

conforme o caso, devidamente atestada no seu recebimento. 

 

7.3. A Secretaria Municipal de Saúde reserva-se no direito de suspender o pagamento se os itens forem 

entregues em desacordo com as condições e especificações constantes nesta ata. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

8.1. Constituem obrigações da CONTRATADA, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/93, as 

seguintes: 

 

8.1.1. Obedecer às especificações constantes nesta ata; 

8.1.2. Responsabilizar-se pela entrega do material, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras 

necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade da contratada; 

8.1.3. Entregar os materiais dentro do prazo estipulado; 

8.1.4. O retardamento na entrega do objeto, não justificado considerar-se-á como infração contratual; 

8.1.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo na execução do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o 

acompanhamento pelo órgão interessado; 

8.1.6. Manter com a CONTRATANTE relação sempre formal, por escrito, ressalvados os entendimentos verbais 

motivados pela urgência, que deverão ser de imediato, confirmados por escrito;  

8.1.7. Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto, compreendidas todas as despesas 

incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os previdenciários e fiscais, tais como impostos ou taxas, 

custos de deslocamento necessários à prestação dos serviços, objeto desta ata; 

8.1.8. Manter durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de licitação, consoante o que preceitua o inciso XIII do 

artigo 55 da Lei nº. 8.666/93, atualizada.  

8.1.9. Após a entrega equipamentos aparecerem alguns com defeito a correção será corrigida imediatamente. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
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8.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

 

8.1.1. Exercer a fiscalização da execução do objeto licitado; 

8.1.2. Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das obrigações das partes para a realização 

do objeto; 

8.1.3. Efetuar o pagamento devido, na forma estabelecida nesta ata; 

8.1.4. Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução pela CONTRATADA, dando-lhe acesso e 

promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados da CONTRATADA, cumprindo com as 

obrigações pré-estabelecidas; 

8.1.5. Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada; 

8.1.6. Analisar a nota fiscal para verificar se a mesma é destinada a Instituição e se as especificações são as 

mesmas descritas nesta ata; 

8.1.7. Comunicar por escrito à CONTRATADA o não recebimento do objeto, apontando as razões de sua não 

adequação aos termos deste objeto; 

8.1.8. À CONTRATANTE, é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa 

responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o cumprimento das especificações e 

condições deste objeto. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

 

10.1. É participante deste registro de preços, apenas a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO PAULISTA. 

 

10.2. A(s) empresa(s) detentora(s) da ata de registro de preços oriunda deste certame deverá(ão) manter as 

mesmas condições de qualidade do produto a ser fornecido, bem como a observância de todas as suas 

obrigações previstas neste registro de preços, indiscriminadamente, a todos os órgãos participantes deste 

registro de preços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ADESÕES POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES 

 
11.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, pode ser 

utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame 

licitatório, mediante anuência do Órgão Gerenciador e em observância aos limites previstos no Decreto Federal 

nº 9.488/2018; 

 
11.2. Os órgãos e entidades não participantes, quando desejarem fazer uso da ata de registro dep, devem 

consultar o órgão gerenciador, que se manifestará sobre a possibilidade de adesão, para indicar os possíveis 

fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação; 
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11.3. Cabe ao fornecedor da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, inclusive 

quanto às negociações promovidas pelo órgão gerenciador, optar pela aceitação ou não do fornecimento 

decorrente de adesão a um órgão não participante, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras 

decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes; 

 

11.4. Os órgãos e entidades não participantes devem, antes de solicitar adesão à ata de registro de preços, 

realizar pesquisa prévia de mercado a fim de comprovar a vantajosidade dos preços registrados; 

 

11.5. As aquisições ou contratações adicionais referidas neste item não podem exceder, por órgão ou entidade, a 

50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de 

registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes; 

 

11.6. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não pode exceder, na totalidade, ao 

dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes, independente do número de órgãos não participantes que a aderirem. 

 

11.7. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada 

em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de validade da ata de registro de preços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

 

12.1. À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, órgão gestor da ata de registro de preços, é reservado o direito de, 

sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa 

fiscalização sobre o cumprimento das especificações e condições desta contratação e, deverá, ainda: 

 

12.1.1. Assinar a ata de registro de preços; 

12.1.2. Providenciar a publicação inicial e trimestral do extrato da ata de registro de preços; 

12.1.3. Autorizar os órgãos e entidades participantes do registro de preços a firmar os contratos de adesão nos 

quantitativos determinados; 

12.1.4. Manter o controle dos quantitativos disponíveis para os participantes do registro de preços; 

12.1.5. Verificar, periodicamente, a vantajosidade dos itens objeto da ata de registro de preço; 

12.1.6. Aplicar, a qualquer momento, as penalidades previstas na ata de registro de preço. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS CONTRATANTES 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO (CEL) 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES 
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO (CEL) 

 
 

 

Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre – Paulista/PE – CEP: 53.401-560. 
CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9.9942-1338 

Página 84 de 111 

CEL - SEPLAG 
 

   Fls. nº _________________ 
 
   RUBRICA _______________ 

 

13.1. O órgão ou entidade contratante deverá tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das 

cláusulas deste registro de preços, obrigando-se, ainda, a: 

 
13.1.1. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, após o cumprimento das formalidades legais; 

13.1.2. Comunicar à detentora da ata as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas 

corretivas por parte daquela; 

13.1.3. Atestar a qualidade e quantidade do material fornecido pela empresa detentora da ata, verificando a 

conformidade dos itens entregues com as especificações e marcas registradas em ata e com as quantidades 

solicitadas na autorização de fornecimento; 

13.1.4. Competirá ao servidor designado pelo órgão aderente acompanhar, fiscalizar e verificar a conformidade 

das entregas; 

13.1.5. Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela detentora da ata. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

 

14.1. O fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando:  

 

a) Deixar de cumprir fielmente as obrigações legais; 

b) Incidir em qualquer uma das hipóteses previstas na cláusula das penalidades; 

c) Causar qualquer dano ao patrimônio público, que não possa ser recuperado; 

d) Praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita; 

e) Ficar evidenciada a incapacidade de cumprimento das obrigações assumidas, devidamente caracterizada em 

relatório da fiscalização; 

f) Quando o FORNECEDOR REGISTRADO/Detentor desta ata, mediante comunicação por escrito, comprovar 

estar impossibilitado de cumprir as exigências do Compromisso do fornecimento; 

g) Por decurso de prazo de vigência; 

h) Não restarem fornecedores registrados. 

i) Não cumprir as obrigações constantes desta ata de registro de preços; 

j) Não realizar o fornecimento no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa; 

k) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial desta ata decorrente de registro de preços; 

l) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o FORNECEDOR REGISTRADO 

recusar-se a baixá-los, após solicitação expressa da secretaria; 

m) Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Administração Pública; 

n) A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta cláusula, será feita por 

correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro 

de preços: 
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n.1) A solicitação referida na alínea “n” desta cláusula deverá ser formulada com antecedência mínima de 

30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas nesta ata, caso não 

aceitas as razões do pedido, sendo assegurada ampla defesa da licitante, nos termos da Lei nº 8.666/93.  

o) No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do FORNECEDOR REGISTRADO, a comunicação 

será feita por publicação no Diário Oficial da AMUPE, considerando-se cancelado o preço registrado após 01 (um) 

dia da publicação.  

 

14.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente 

que venha comprometer a perfeita execução do objeto desta ata, decorrente de caso fortuito ou de força maior, 

devidamente comprovado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DE PREÇOS E DO CONTROLE 

  

15.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de 

situações previstas na alínea “d” do inciso II do artigo 65 da lei 8.666/93 ou da redução de preços praticados no 

mercado. 

 

15.2. Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93, a 

Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar esta ata e iniciar outro processo licitatório. 

  

15.3. Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da ata serão publicados na 

imprensa oficial e divulgados em meio eletrônico.  

 

15.4. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 

existentes no mercado, cabendo ao órgão gerenciador convocar os fornecedores registrados para negociar o 

novo valor.  

 

15.5. Caso o FORNECEDOR REGISTRADO se recuse a baixar os seus preços, o ÓRGÃO GERENCIADOR poderá 

cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando 

novo julgamento e adjudicação para esse fim.  

 

15.6. Durante o período de validade da ata de registro de preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a 

superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.  
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15.7. O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da ata e a pesquisa de mercado 

efetuada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR à época da abertura da proposta, bem como eventuais descontos por ela 

concedidos serão sempre mantidos, inclusive se houver prorrogação da validade da ata de registro de preços.  

 

15.8. O ÓRGÃO GERENCIADOR adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da 

presente ata.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS PENALIDADES 

 

16.1. Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, quem convocado dentro do prazo de validade de sua 

proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documento exigido para o certame, ou 

apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 

falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 

impedido de licitar e contratar com a Administração Municipal. 

 

16.2. A penalidade de multa será aplicada nos seguintes termos: 

 

a) Pelo atraso na prestação do serviço executado, em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por cento) 

do valor mensal do referido serviço, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento); 

b) Pela recusa em executar o serviço, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo 

estipulado, de 10% (dez por cento) do valor do serviço; 

c) Pela demora em corrigir falha na prestação do serviço, a contar do segundo dia da data da notificação 

da rejeição: 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor mensal do contrato, por dia decorrido; 

d) Pela recusa em corrigir as falhas na prestação do serviço, entendendo-se como recusa o serviço não 

efetivado nos 5 (cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor mensal do 

contrato; 

e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n° 8.666/93, ou no instrumento 

convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 2% (dois por cento) do valor mensal contratado, para 

cada evento. 

 

16.3. As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar da aplicação 

da penalidade, a CONTRATADA cometer a mesma infração, cabendo a aplicação em dobro das multas 

correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual. 

  

16.4. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do 

interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo. 
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16.5. Fica o ente público CONTRATANTE, autorizado, após regular processo administrativo, em caso de aplicação 

de multa ao contratado, a haver o respectivo valor das multas mediante subtração do valor da garantia do 

contrato, caso esta tenha sido dada em dinheiro. 

 

16.6. Não se tratando de garantia em dinheiro, ou seja, em não sendo a garantia contratual de natureza que 

comporte pronta execução extrajudicial, a Administração exigirá o recolhimento da multa. 

 

16.7. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a 

CONTRATADA pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 

Administração ou cobrada judicialmente, conforme determina o §1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93. 

 

16.8. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos 

decorrentes das infrações cometidas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

17.1. Casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes, de comum acordo, com base na Lei n.º 8.666/93 

e suas alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO 

 

18.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da Comarca do Paulista, com exclusão de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

 

18.2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata em 04 (quatro) vias de igual teor e 

forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, 

ORGÃO GERENCIADOR e FORNECEDOR REGISTRADO. 

 

Paulista, ____ de ______________________ de 2021. 

 

 

 

Srª Teresinha Mousinho Guedes                                                                   Sr(a) _______________________________ 

Secretária de Saúde                               Representante Legal – Contratada                                                                         
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ANEXO VI 

MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO Nº ______/2021 

CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E 

EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS 

NECESSIDADES DOS CENTROS ESPECIALIZADOS 

EM REABILITAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DA REDE 

DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO PAULISTA-PE, QUE 

ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE FINANÇAS E, DO OUTRO LADO A 

EMPRESA ___________, NA FORMA ABAIXO:  

 

 

De um lado o Fundo Municipal de Saúde do Município do Paulista, inscrito no CNPJ/MF nº 09.251.115/0001-23, 

com sede na Avenida Prefeito Geraldo Pinho Alves, nº 222, Maranguape I, Paulista/PE, CNPJ sob o nº 

09.251.115/0001-23, representado pela Secretária, Srª Teresinha Mouzinho Guedes, brasileira, _________, 

__________, portadora da Cédula de Identidade n° __________, inscrita no CPF/MF sob o n° ____________, 

doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, empresa: ________, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº ________, com sede na Rua ______, nº ___, na cidade de ________, 

Telefone: (XX) _________, E-mail: _____________, neste ato representada pelo Senhor (a) _________, portador 

(a) da Cédula de Identidade, RG nº _______ e inscrito (a) no CPF/MF nº ________, residente e domiciliado a Rua 

_____, na cidade de ______, CEP _______ doravante denominado CONTRATADA, têm entre si justo e avençado 

o presente instrumento contratual, de acordo com o PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2021, PREGÃO 

ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2021, da proposta de preços da contratada e mediante as 

seguintes cláusulas e condições que mutuamente outorgam, aceitam e se obrigam a fielmente cumprir, por si e 

seus sucessores, com observância das disposições contidas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sujeitando-

se às normas dos supramencionados diplomas legais, aplicando-se os preceitos de direito público e, 

supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO 

 

1.1. Consubstanciado nos termos nos termos do Decreto Municipal nº 040/2013, da Lei Federal nº 

10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93, atualizada, 
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Decreto Federal nº 7.892/2013, bem como pelas normas e condições estabelecidas, e face à classificação das 

propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS, e da ata publicada no DIÁRIO 

OFICIAL DA AMUPE, celebram o presente instrumento com observância estrita de suas cláusulas que em 

sucessivo e reciprocamente outorgam e aceitam, de conformidade com os preceitos de direito público. 

Fundamenta-se o presente instrumento na licitação realizada sob a modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO do tipo 

MENOR PREÇO POR ITEM, elaborado pelo pregoeiro e equipe, instituída por meio da Portaria nº 410/2021 do 

dia 04/01/2021. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

2.1. Integram o presente contrato os seguintes documentos: 

 

a) Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 cujo objeto consiste na FORMAÇÃO DE REGISTRO DE 

PREÇOS, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E 

EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS ESPECIALIZADOS EM 

REABILITAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO PAULISTA-PE, com todos os 

seus anexos; 

b) Atas de registro de preços oriundas do Pregão Eletrônico nº 003/2021. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO 

 

3.1. Constitui objeto deste contrato a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS 

NECESSIDADES DOS CENTROS ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE DO 

MUNICÍPIO DO PAULISTA-PE, de acordo com as especificações e nas respectivas quantidades em conformidade 

com o termo de referência.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

4.1. A presente contratação correrá através da seguinte dotação orçamentária:  

 
Projeto Atividade: 10.302.2904.3502 melhoria da infraestrutura estrutura da rede especializada própria da 

saude 

Elemento de despesa:  449052 equipamentos e material permanente 

Fonte: 12110000 – Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Saúde   

             12140000 -  Recursos do SUS 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO (CEL) 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES 
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO (CEL) 

 
 

 

Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre – Paulista/PE – CEP: 53.401-560. 
CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9.9942-1338 

Página 90 de 111 

CEL - SEPLAG 
 

   Fls. nº _________________ 
 
   RUBRICA _______________ 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR  

 

5.1. O valor total do presente contrato é de R$ _____________ ( _____________________), conforme proposta 

da contratada e seguinte descrição: 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
MARCA/ 

MODELO 
QUANTIDADE 

VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

01 
Bastão fabricado em madeira com 

forma cilíndrica, medindo 1,30cm 

 
30 unidades   

02 

Exercitador de mãos e dedos 

Dimensões: 8,5cm x 7,5cm (LxA) 

Intensidade: leve 

Carga:3.0 lbs/1,4 kg 

 

16 unidades   

03 

Exercitador de mãos e dedos 

Dimensões: 7,5 x 8,5 cm (A x L) 

Intensidade: forte 

Carga 7.0 lbs/ 3,2 kg 

 

16 unidades   

04 

Rolo de espuma Propioceptivo 

Medidas: 90cm x 15cmx 15cm 

(PxLxA) 

Material Espuma 

Peso: 900g 

Garantia: 6 meses 

 

16 unidades   

05 

Disco flexível formado por disco e 

um cilindrocentral. Possui uma corda 

de controle fixada no alto ou na base 

de disco. Estrutura em madeira. 

Assento fixo em madeira de 15mm 

de espessura revestido de vinil com 

espuma de 500mm, densidade D33. 

Cilindro central constituído de 

compensado de 5 mm de espessura, 

revestido com vinil com espuma de 

30 mm densidade D33. Corda de 

sustentação trançada 100 por cento 

 

04 unidades   
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polipropileno, bitola de 10mm, 

encapada com mangueira cristal de 

12mm. 

06 

Tabua de equilíbrio em madeira, 

envernizada e revestida com 

material sintético antiderrapante. 

Dimensão:57cmx 40cmx 10cm 

 

12 unidades   

07 

Tabua inversora/eversora em 

madeira, envernizada e revestida 

com material sintético 

antiderrapante. 

Dimensão: 1,60cm x 28cmx 9 cm 

 

08 unidades   

08 

Tabua Proprioceptiva redonda em 

madeira, envernizada e revestida 

com material sintético 

antiderrapante no piso e na 

superfície. Dimensão: 39x07cm 

(diâmetro x altura) 

 

08 unidades   

09 

Rede de equilíbrio 

Composição: Náilon super resistente. 

Comprimento da rede: 240 cm entre 

as duas pontas. 

Cordas de sustentação trançadas de 

12 mm, 100% polipropileno. 

Mosquetões incluídos. 

Peso suportado: até 140 Kg. 

Peso aprox. do produto: 04 Kg. 

 

04 unidades   

10 

Rolo Suspenso 

Estruturado em madeira 

reflorestada, constituído de 

compensado Flex de 5mm de 

espessura. Assento revestido em vinil 

(cores sob consulta) com espuma de 

80mm, densidade D33. 

Cordas de sustentação super 

 

04 unidades   
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resistentes, trançadas, multicores, 

100% polipropileno, bitola de 10mm, 

encapadas com mangueira cristal de 

12mm. Dimensões aprox. do 

equipamento: Comprimento = 100 

cm. Curvatura do assento: 75 cm. 

Peso suportado: pessoas até 160 Kg. 

Peso aprox. do produto: 12 Kg. 

11 

Piscina de bolinha 

Confeccionada com espuma D 45 de 

15 cm de espessura. 

Revestimento em vinil em diversas 

cores. Lavável e impermeável. 

Dimensões: 150 cm x 150 cm x 60 cm 

(C x L x H). 

 

04 unidades   

12 

Barril elíptico 

estruturado totalmente em madeira 

de reflorestamento e compensada 

revestido de espuma e vinil. 

Peso suportado: pessoas até 130 kg. 

Dimensões aproximadas: 

 Diâmetro Externo: 70 cm 

 Altura: 100 cm 

 

04 unidades   

13 

Escorregador em madeira maciça 

Peso suportado: pessoas até 120 Kg. 

Dimensões aprox. da rampa: (L x C): 

60 x 150 cm. 

Peso aprox. do produto: 17 Kg. 

 

04 unidades   

14 

Tatame Dobrável 

Dimensões do produto (C x L x A : 

180 x 120 x 10 cm. 

revestido em vinil. Espuma de 100 

mm densidade D33 

 

 

04 unidades   

15 Colete proprioceptivo  08 unidades   
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confeccionados em Neoprene ou 

Neopreno, com velcros nas laterais. 

tamanhos: pequeno, médio e 

grande. Peso aprox. do produto: 300 

g. 

16 

Cunha 

revestida em vinil. Dimensões (C x L): 

60 x 50 cm - Altura variável. 

Peso suportado: pessoas até 120 Kg. 

Peso aprox. do produto: 15 Kg. 

 

12 unidades   

17 

Conjunto de 06 bancos estruturados 

em compensado de 15mm de 

espessura: resistência e durabilidade. 

Dimensões aprox. do produto: 

largura de 28 cm para todos os seis 

bancos. 

Comprimento (em cm) x altura (em 

cm) de cada um dos seis bancos: 

90 x 43 ; 80 x 36 ; 70 x 30 ; 60 x 23 ; 

50 x 17 e 40 x 10. 

Peso suportado: pessoas até 130 Kg. 

Peso aprox. do produto: 20 Kg. 

 

 

08 conjuntos   

18 

Tubo elástico (tubbing) para 

exercícios atóxico, com resistência 

variável, medindo 1,50m de 

comprimento. Intensidade: 05 fraco 

 
12 unidades 

 

 

  

19 

Tubo elástico (tubbing) para 

exercícios atóxico, com resistência 

variável, medindo 1,50m de 

comprimento. Intensidade: 05 Médio 

 

12 unidades   

20 

Aparelho de laser e caneta 

Laserpulse3. Equipamento 

microcontrolado de laser terapêutico 

de baixa potência, possibilidade de 

 

08 unidades   
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operação com três canetas laser 

(Laser probes) com comprimentos de 

660nm – AIGaInP – ( Po- 30Mw), 830 

nm – GaAs – (Po – 70w pico). O 

modo de emissão do feixe do Laser 

nas Canetas Laser 660 nm e 830 nm 

podem ser ajustados no modo 

contínuo ou pulsado (50%), com 

possibilidade de escolha de 10 

frequência de modulação: 2,5 Hz, 

5Hz, 10Hz, 20Hz, 75Hz, 150 Hz, 

300Hz, 700Hz, 1kHz e 2kHz. 

Voltagem – Bivolt (automático). 

Garantia mínima de 01 (um) ano. 

21 

Equipamento microcontrolado de 

ultrassom terapêutico nas 

frequências de 1 e 3 MHz. 

Transdutor com ERA (Área Efetiva de 

Radiação) de 7 cm² e potência 

máxima de saída do ultrassom é de 

21 Watts. Possui vários protocolos de 

programação ajustado em contínuo 

ou pulsado, sendo o modo pulsado 

com frequência de repetição do 

pulso de 100 Hz, 48 Hz ou 16 Hz e 

com razão de pulso de 50% e 20%. 

Bivolt 127 e 220 volts – 50/60 Hertz. 

Dimensões: 27x16,6x12,5 (L x P x A 

cm). 

Garantia mínima de 01 (um) ano. 

 

12 unidades   

22 

Aparelho TENS/FES e RUSSA 

Equipamento para aplicação de 

corrente elétrica via eletrodos em 

contato direto com o paciente para 

terapia de disfunções 

neuromusculares com as correntes 

 

12 unidades   
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TENS, FES e Russa e conta com 

quatro canais com ajuste de 

intensidade independentes. 08 

Eletrodos de silicone 5cm x 5cm 01 

Cabo de conexão ao paciente (laranja 

canal1, preto canal 2) 01 Cabo de 

conexão ao paciente (azul canal 3, 

verde canal 4) 01 Cabo de força 

destacável 

01 fusível de proteção sobressalente. 

Garantia mínima de 1 (um) ano. 

23 

Bicicleta ergométrica em aço 

carbono, com monitoramento 

cardíaco: Handgrip Sistema de 

regulagem magnético, regulagem da 

distância do banco, com oito níveis 

de resistência. Funções de tempo, 

velocidade, distância, calorias, 

pulsação (handgrip) e rotações por 

minuto-  RPM. 

Garantia mínima de 01 (um) ano. 

 

08 unidades   

24 

Bola borracha com 166,0mm de 

diâmetro, com peso médio 20,0g e 

circunferência de 50,5cm, com 

válvula. 

 

20 unidades   

25 

Bola suíça média para fisioterapia 

anti burst em látex ou borracha com 

0,65 cm, suportando 150kg 

(estática). 

 

20 unidades   

26 

Bola suíça pequena para fisioterapia 

anti burst em látex ou borracha com 

55 cm, apresentando capacidade até 

150kg (estática). 

 

20 unidades   

27 
Escada com dois degraus em 

madeira, degraus revestidos com 

 
12 unidades   
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material sintético antiderrapante 

Tamanho aproximado:39cm x 44 cm 

x 38 cm. 

28 

Esteira elétrica em estrutura de aço 

Voltagem :110 ou 220 

Capacidade suportada:120 kg 

Motor: 2.5 HP DC Peak Power 

Velocidade: Até 16 km/h 

Área de corrida: 135x47 cm (C x L) 

Dimensões:175x89x140cm 

Garantia mínima de 01 (um) ano. 

 

04 unidades   

29 

Skate 

Base com quatro rodízios resistentes, 

de silicone,  

Estrutura: Madeira de 

reflorestamento - Compensado de 

15mm de Eucalipto. 

Acabamento inferior em MDF de 6 

mm. 

Assento fixo constituído em madeira 

de 15 mm de espessura revestido em 

vinil com espuma de 50mm, 

densidade D33. Dimensões aprox. do 

produto (C x L): 82 x 46 cm. 

Peso suportado: pessoas até 120 Kg. 

Peso aprox. do produto: 06 Kg. 

 

 

08 unidades   

30 

Aparelho de Pilates Cadillac 

tubos em aço Inox polido ou em 

alumínio anodizado; 

Mesa construída em madeira maciça 

Barra Torre em alumínio anodizado 

com quarto lado 

Altura ajustável em 4 posições 

Revestimento em Couríssimo 

 

04 unidades   
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Náutico com tratamento anti-fungo, 

com acolchoamento 

31 

Aparelho de Pilates Ladder Barrel 

Construído em madeira maciça 

Acolchoado e conectado à escada 

por uma base deslizante que pode 

ser ajustada, em até 30cm, 

 Altura da escada: 97cm 

 Altura do barrel: 90cm 

 Comprimento: 120cm 

 Largura: 64cm 

 

 

04 unidades   

32 

Aparelho de Pilates Cadeira Combo 

Step Chair. Pedais com movimentos 

independentes em madeira e fixados 

através de dobradiças de aço inox. 

Altura de 61 cm. 

Garantia: 3 anos 

 

04 unidades   

33 

Aparelho de Pilates Reformer 

Partes metálicas em alumínio e as 

acessíveis anodizadas. Equipado 

com molas Balanced Body. Carrinho 

com sistema de oito rodas, com 

rolamentos de esfera sistema Abec 

7. Espuma de alta densidade. 

Revestimento em Couríssimo 

Náutico com tratamento anti-fungo. 

Plataforma com 13 cm de largura. 

Ombreiras acolchoadas e moldadas, 

inclusive na parte superior 

 

04 unidades   

34 
Halter de ferro com revestimento em 

borracha tipo bola. Par de 0,5kg 

 
08 pares   

35 
Halter de ferro com revestimento em 

borracha tipo bola. Par de 1 kg 

 
08 pares   

36 Halter de ferro com revestimento em  08 pares   
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borracha tipo bola. Par de 2 kg 

37 
Halter de ferro com revestimento em 

borracha tipo bola. Par de 3 kg 

 
08 pares   

38 
Halter de ferro com revestimento em 

borracha tipo bola. Par de 4 kg 

 
08 pares   

39 

Espaldar (barra de ling) barra de 

apoio para fisioterapia de madeira da 

espécie lyptusgrande com processo 

de envernizarão e impermeabilização 

com medidas 47x238x92cm (PXAXL) 

pesando 17,600kg, suportando até 

135kg. 

 

08 unidades   

40 

Trampolim profissional em tubo de 

aço 1010/1020, pintura epóxi na cor 

preta, pés removíveis que se 

encaixam e travam através de pinos 

de fixação na parte inferior do arco. 

Tela Sannet rosa QR3/2 super 

resistente, costurada com linha de 

nylon a alças de fita militar de 50mm 

na parte superior contornando toda 

a tela. Saia de proteção 

confeccionada em napa cicap preta, 

com sistema de fixação por elásticos 

embutidos nas bordas superior e 

inferior, medindo 5x25mm, com 32 

molas de tração fio 3.2x106mm, 

confeccionado em aço carbono, com 

acabamento superficial zincado 

branco. Fixadas a tela por 16 

suportes de aço trefilado de 6.0mm 

zincado branco. Sapatas de PVC 

antiderrapantes na cor preta. Arco 

de reforço em aço carbono. 

 

12 unidades   

41 Pares de tornozeleiras de ½ kg,  12 pares   



 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO (CEL) 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES 
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO (CEL) 

 
 

 

Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre – Paulista/PE – CEP: 53.401-560. 
CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9.9942-1338 

Página 99 de 111 

CEL - SEPLAG 
 

   Fls. nº _________________ 
 
   RUBRICA _______________ 

 

confeccionada em nylon 600 capenil 

trançado. Enchimento com esfera de 

ferro. Acabamento em viés. Fecho 

em velcro de alta aderência (para 

pesos superiores a 4kg, faixa de 

velcro dupla). 

Garantia: 6 meses 

42 

Pares de tornozeleiras de 1 kg, 

confeccionada em nylon 600 capenil 

trançado. Enchimento com esfera de 

ferro. Acabamento em viés. Fecho 

em velcro de alta aderência (para 

pesos superiores a 4kg, faixa de 

velcro dupla). 

Garantia: 6 meses 

 

12 pares   

43 

Pares de tornozeleiras de 2 kg, 

confeccionada em nylon 600 capenil 

trançado. Enchimento com esfera de 

ferro. Acabamento em viés. Fecho 

em velcro de alta aderência (para 

pesos superiores a 4kg, faixa de 

velcro dupla). 

Garantia: 6 meses 

 

12 pares   

44 

Pares de tornozeleiras de 3 kg, 

confeccionada em nylon 600 capenil 

trançado. Enchimento com esfera de 

ferro. Acabamento em viés. Fecho 

em velcro de alta aderência (para 

pesos superiores a 4kg, faixa de 

velcro dupla). 

Garantia: 6 meses 

 

12 pares   

45 

Pares de tornozeleiras de 4 kg, 

confeccionada em nylon 600 capenil 

trançado. Enchimento com esfera de 

ferro. Acabamento em viés. Fecho 

 

12 pares   
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em velcro de alta aderência (para 

pesos superiores a 4kg, faixa de 

velcro dupla). 

Garantia: 6 meses 

46 

Mesa auxiliar em madeira branca 

com 2 gabinetes, com apoio para 

cabos dos aparelhos de fisioterapia 

com rodízios. Dimensões 

0,47x0,37x0,87m 

 

16 unidades   

47 

Cama comum de madeira (não 

hospitalar.) Estrutura em madeira 

Revestimento com Pintura êpóxi. 

Estrado de sarrafo de madeira. ldeal 

para colchões de 88 cm (solteiro). 

Pés fixos, Dimensões: 100,5x95x1 99 

 

1 unidade   

48 

Geladeira. Refrigerador Frost Free 

Duplex. Capacidade de 375 litros. 

Linha Branca. 

 

1 unidade   

49 

Fogão 4 bocas. Revestimento liso e 

esmaltado. 3 queimadores médios 

semi-rápidos e 1 queimador grande 

rápido, com forno, linha branca. 

 

1 unidade   

50 

Conjunto Mesa de Jantar em 

Madeira Maciça Com 4 Cadeiras. 

Altura da Mesa: 75,00 (cm). 

Largura da Mesa: 88,00 (cm). 

Profundidade da Mesa: 88,00 (cm). 

Altura da Cadeira: 89,00 (cm). 

Largura da Cadeira: 43,00 (cm). 

Profundidade da Cadeira: 54,00 (cm). 

Peso Aproximado da Mesa: 19,00 

(Kg). 

Peso Aproximado da Cadeira: 8,00 

(Kg). 

Resistência da Mesa: Aconselhável 

 

1 unidade   
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até 50 (Kg). 

Resistência da Cadeira: até 120 (Kg). 

 

51 

Guarda-roupa Multiuso com 2 Portas 

2 Gavetas e 3 Prateleiras Madeira 

Maciça Características: - 2 Portas - 

Estrutura em madeira - Acabamento 

feito em poliuretano - Gavetas com 

corrediças metálicas 

- Puxadores em madeiras 

 

01 unidade   

52 

Quadro de Grafismo com formas 

vazadas diferenciadas. fixação com 

quatro ventosas nas extremidades. 

Dimensões do produto (C x L): 76 x 

40 cm. 

 

04 unidades   

53 

Suporte metálico galvanizado de 3/8 

x 4 polegadas em aço carbono 1020 

de alta resistência. 

Tratamento do metal através de 

processo anticorrosivo, com suporte 

de Teto Fixo uma corrente de aço 

3/16 (5mm), resistência a ruptura de 

1400 Kgf, com 100 cm de 

comprimento, 02 prolongadores uma 

jaqueta um cone e dois mosquetões 

de 8mm. 

 

08 unidades   

54 

Suporte giratório de teto. 

Composição: metal de aço de alta 

resistência. 

Tratamento do metal através de 

processo anticorrosivo. Movimento 

giratório (360º) sem ruídos. 

Sistema de fixação no teto com 

chumbadores Parabolt CBT 3/8" x 

90mm, sextavado, rosca inteira, 

 

04 unidades   
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resistência garantida a alta carga de 

tração e cisalhamento. 

Carga de arrancamento média 

(C.A.M.) no concreto de cada 

Parabolt: 2740 Kgf. 

com o Suporte Giratório de Teto uma 

corrente de aço 5/32 (4mm), 

resistência a ruptura de 900 Kgf, com 

150 cm de comprimento, 02 

Parabolts CBT 3/8 x 90mm e um 

mosquetão de 10mm. Peso aprox. do 

produto: 1,5 Kg. 

55 

Kit com 3 suportes reforçados de 

parede para bola suíça de parede. 

suporte construído em aço carbono 

pintado com pintura epoxi-pó, na cor 

branco, suporte com 38cm de 

diâmetro do arco, comprimento total 

60 cm. Acompanha buchas e 

parafusos de fixação. 

 

04 kits   

56 

Agulhas Sistêmicas para acupuntura. 

Em aço inoxidável, esterilizadas com 

óxido de etileno. Caixa de agulhas 

com 1000 unidades 

 

100 caixas   

57 

Kit de Ventosa c/ 10 copos de acrílico 

e uma bomba de vácuo. 

Diâmetro Interno Aproximado: 

Copo Número 1: 4,5 cm 

Copo Número 2: 3,8 cm 

Copo Número 3: 3,5 cm 

Copo Número 4: 3,0 cm 

 

 

Quantidade de Copos: 

Copo Número 1: 7 unidades 

 

12 kits   
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Copo Número 2: 1 unidades 

Copo Número 3: 1 unidades 

Copo     Número     4: 1 unidades 

58 

Maca com estrutura em madeira 

maciça. Estrado inferior. Espuma de 

poliuretano. Tecido sintético. 

Almofada e descanso de cabeça. 

Suporte para rolo de papel. 

Dimensões Produto - 79X187X79 cm 

(AxLxP). Peso liq. do produto 45,00 

(Kg) 

 

12 unidades   

59 

Andador Ortopédico confeccionado 

em alumínio, com sistema de 

regulagem de altura e pés com 

ponteiras de borracha 

antiderrapante. Dimensões: 56x 52 

cm. 

 

08 unidades   

60 

Andador em alumínio com altura 

regulável e com rodas frontais AG. 

Com duas ponteiras de borracha na 

parte traseira. Dimensões: 0,77x 0,55 

x 0,37cm. 

 

08 unidades   

61 

Balancim Balanço para treino de 

equilíbrio aço com pintura epóxi com 

plataforma central fixada por 

correntes zincadas e piso revestido 

de material antiderrapante. 

Dimensões externa total: 0,70x 

0,40x0,55m (C x L x A). 

Dimensões da base interna: 0,40 x 

0,20cm (C x L). 

Garantia mínima de 01 (um) ano. 

 

12 unidades   

62 
Bambolê material plástico, medindo 

80 cm. Sem coroa 

 
40 unidades   

63 Banco para exercícios. Estrutura em  08 unidades   
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tubos de aço quadrado em pintura 

epóxi branca, com courvin resistente 

ao calor, confeccionado com espuma 

de densidade 28, suportando até 120 

kg. Medida 1,35mx0,3mx0,48m 

(COMP x LARG x ALT). 

64 

Barra de apoio, para banheiro 

tubular em aço com fixação na 

parede, medindo 1,50cm x 1,50m e 

pintura eletrostática. 

 

16 unidades   

65 

Barra paralela adulto epox, com piso 

com 2m de comprimento, 1m de 

largura e 76 cm de altura, com 

corrimão de 2,20cm, com regulagem 

de altura e estrutura tubular em 

ferro. 

 

04 unidades   

66 

Barra paralela infantil epox, com piso 

com 2m de comprimento, 1m de 

largura e 76 cm de altura, com 

corrimão de 2,20cm, com regulagem 

de altura e estrutura tubular em 

ferro. 

 

04 unidades   

67 

Bolsa de gelo tamanho P em 

borracha natural e tampa de rosca 

para vedação, medindo 

21x21x2,5cm. 

 

20 unidades   

68 

Kit avaliação. Acompanha aparelho 

de pressão velcro, estetoscópio, 

goniômetro de dedo, goniômetro 

grande de 20 cm, martelinho de 

reflexo e trena antropométrica de 

tecido. 

 

12 unidades   

69 

Bipap Intervalo de Pressão: 4 a 20 

cm/H2O; Modo de Funcionamento: 

CPAP Fixo, Bipap fixo e Bipap 

 

08 unidades   
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automático. Rampa: 0 a 45 min. 

Alívio de Pressão Expiratória: Sim. 

Com configuração de Máscara. Com 

traqueia de 2m, Filtro ultra fino, 

Filtro de Espuma, Cartão SD e Cabo e 

fonte de alimentação; 

Armazenamento de dados: Completo 

(IA, IH, IAH, IAC, Fuga, LF, Pressão, 

Horas de uso); 

Cartão de dados: Cartão de memória 

SD. Dimensão do Produto (A x L x P): 

10,0 CM X 18,0 CM X 14,0 CM; 

Voltagem: 100 V – 240 V (Bivolt) 

Garantia mínima de 01 (um) ano. 

70 

Bocal para Espirômetro Tubete de 

papelão resistente, não apresenta 

deformação durante a utilização no 

procedimento. Face externa com 

revestimento plástico. 

Tamanhos e dimensões: TT 28 

Tubete 70mm x 28mm x 30 mm 

Pacote com 100 unidades, 

embalados individualmente. 

 

12 pacotes   

71 
Semente de mostarda. Pacote de 

500g 

 
40 pacotes   

72 

Cabine audiométrica. Fabricada em 

aço carbono; com luminária interna 

com lâmpada fluorescente 

compacta; visor duplo ou triplo com 

vidro isolante 500x600 mm montado 

sobre perfil de borracha; Piso 

suspenso revestido com bonacha 

pastilhada; Seus pés são apoiados 

em amortecedores de vibração; 

Pintura em esmalte sintético 

 

04 unidades   
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automotivo; Fecho de engate rápido; 

Suporte interno para fones de 

ouvido; Furo para passagem de fìos 

em locais estratégicos; Fecho 

especial opcional para abertura 

interna/externa. Com revestimento 

acústico Soniquewave Grafite, 

dimensões no mínimo 800x800x185 

cm 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO  

 

6.1. A fiscalização do objeto será exercida pela CONTRATANTE, por meio de unidade competente na forma que 

lhe convier; 

 

6.2. À CONTRATANTE, é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa 

responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização; 

 

6.3. A supervisão por parte da CONTRATANTE, sob qualquer forma, não isenta ou diminui a responsabilidade da 

CONTRATADA, na perfeita execução de suas tarefas. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO LOCAL, DO HORÁRIO, DO PRAZO DE ENTREGA E ACEITE DOS PRODUTOS 

 

7.1. Os materiais deverão ser entregues em até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da comunicação digital 

ou via fax, com a cópia da respectiva Nota de Empenho, na Central de Abastecimento Farmacêutica do Paulista, 

localizado na Rua Abílio Muniz, ,nº 111 A, Conjunto Beira Mar Janga., Paulista – PE no horário de 8:00h às 14:00 

horas, em dias úteis, mediante prévio agendamento telefônico: (81) 3437-9972.. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO 

 

8.1. A Secretaria de Saúde providenciará empenho para cobrir as despesas com o objeto deste contrato. 

 

8.2. O pagamento de cada compra será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data do 

recebimento dos medicamentos especificados no empenho de compras e/ou contrato de fornecimento, 

conforme o caso, devidamente atestada no seu recebimento. 
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8.3. A Secretaria Municipal de Saúde reserva-se no direito de suspender o pagamento se os itens forem 

entregues em desacordo com as condições e especificações constantes neste contrato. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

9.1. Constituem obrigações da CONTRATADA, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/93, as 

seguintes: 

 

9.1.1. Obedecer às especificações constantes neste contrato; 

9.1.2. Responsabilizar-se pela entrega do material, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras 

necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade da contratada; 

9.1.3. Entregar os materiais dentro do prazo estipulado; 

9.1.4. O retardamento na entrega do objeto, não justificado considerar-se-á como infração contratual; 

9.1.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo na execução do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o 

acompanhamento pelo órgão interessado; 

9.1.6. Manter com a CONTRATANTE relação sempre formal, por escrito, ressalvados os entendimentos verbais 

motivados pela urgência, que deverão ser de imediato, confirmados por escrito;  

9.1.7. Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto, compreendidas todas as despesas 

incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os previdenciários e fiscais, tais como impostos ou taxas, 

custos de deslocamento necessários à prestação dos serviços, objeto deste contrato; 

9.1.8. Manter durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de licitação, consoante o que preceitua o inciso XIII do 

artigo 55 da Lei nº. 8.666/93, atualizada.  

9.1.9. Após a entrega equipamentos aparecerem alguns com defeito a correção será corrigida imediatamente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

10.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

 

10.1.1. Exercer a fiscalização da execução do objeto licitado; 

10.1.2. Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das obrigações das partes para a realização 

do objeto; 
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10.1.3. Efetuar o pagamento devido, na forma estabelecida neste contrato; 

10.1.4. Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução pela CONTRATADA, dando-lhe acesso e 

promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados da CONTRATADA, cumprindo com as 

obrigações pré-estabelecidas; 

10.1.5. Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada; 

10.1.6. Analisar a nota fiscal para verificar se a mesma é destinada a Instituição e se as especificações são as 

mesmas descritas neste contrato; 

10.1.7. Comunicar por escrito à CONTRATADA o não recebimento do objeto, apontando as razões de sua não 

adequação aos termos deste objeto; 

10.1.8. À CONTRATANTE, é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa 

responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o cumprimento das especificações e 

condições deste objeto. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 

11.1. O contratado fica obrigado a manter, durante toda a execução deste contrato, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO VISTO DA ASSESSORIA JURÍDICA 

 

12.1. O presente CONTRATO terá o visto da Assessoria Jurídica da CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido 

no parágrafo único do art. 38 da Lei n º 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO SUPORTE LEGAL 

 

13.1. Para execução do presente contrato bem como para a regulação dos casos omissos, aplicar-se-á a Lei nº 

8.666 de 21.06.93, a Lei nº 8.883 de 08.06.94, a Lei nº 9.648 de 27.05.98 e a legislação específica pertinente à 

matéria. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO REAJUSTE 

 

14.1. As contratações decorrentes desta licitação poderão ter os preços reajustados, na hipótese de a Ordem de 

Fornecimento ser emitida após o transcurso de 12 (doze) meses a contar da data de apresentação da proposta, 
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mediante requisição formal do contratado, utilizando-se, para tanto, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo – IPCA, fornecido pelo IBGE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO 

 

15.1. O descumprimento de qualquer cláusula ou de simples condição deste CONTRATO, assim como a execução 

do seu objeto em desacordo com o estabelecido em suas cláusulas e condições, dará direito à CONTRATANTE de 

rescindi-lo mediante notificação expressa, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito, exceto o de receber o 

estrito valor correspondente aos fornecimentos realizados, desde que estejam de acordo com as prescrições ora 

pactuadas. 

 

15.2 O CONTRATO poderá ser rescindido: 

 

I - Por ato UNILATERAL da CONTRATANTE, nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.º 

8.666/93, atualizada; 

II - AMIGAVELMENTE, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que 

haja conveniência para a Administração; e 

III - JUDICIALMENTE, nos termos da legislação. 

 

15.3. A rescisão de que trata o item 15.2 inciso I desta cláusula, acarreta as seguintes consequências, sem 

prejuízo das sanções previstas neste CONTRATO e na Lei Federal nº 8.666/93, atualizada: 

 

a) Retenção dos créditos decorrentes do CONTRATO até o limite dos prejuízos causados à 

CONTRATANTE; 

b) Assunção imediata do objeto do CONTRATO pela CONTRATANTE, no estado e local em que se 

encontrar; 

c) Execução da garantia contratual se houver, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das 

multas e indenizações a ela devidos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PENALIDADES 

 

16.1. Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, quem convocado dentro do prazo de validade de sua 

proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documento exigido para o certame, ou 

apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 
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falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 

impedido de licitar e contratar com a Administração Municipal. 

 

16.2. A penalidade de multa será aplicada nos seguintes termos: 

 

a) Pelo atraso na prestação do serviço executado, em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por cento) 

do valor mensal do referido serviço, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez porcento); 

b) Pela recusa em executar o serviço, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo 

estipulado, de 10% (dez por cento) do valor do serviço; 

c) Pela demora em corrigir falha na prestação do serviço, a contar do segundo dia da data da notificação 

da rejeição: 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor mensal do contrato, por dia decorrido; 

d) Pela recusa em corrigir as falhas na prestação do serviço, entendendo-se como recusa o serviço não 

efetivado nos 5 (cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor mensal do 

contrato;  

e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n° 8.666/93, ou no instrumento 

convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 2% (dois por cento) do valor mensal contratado, para 

cada evento. 

 

16.3. As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar da aplicação 

da penalidade, a CONTRATADA cometer a mesma infração, cabendo a aplicação em dobro das multas 

correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual; 

  

16.4. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do 

interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo; 

  

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

  

17.1. A vigência do presente contrato será de ____________ meses.   

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO 

 

18.1. O Foro para solução de qualquer conflito decorrente do presente CONTRATO é o da Comarca do Paulista, 

Estado de Pernambuco.  
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

19.1. Casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes, de comum acordo, com base na Lei nº. 8.666/93 

e suas alterações posteriores. 

 

Paulista, ____ de ______________________ de 2021. 

 

 

 

     

Srª Teresinha Mousinho Guedes                                                                   Sr(a) _______________________________ 

Secretária de Saúde                               Representante Legal – Contratada                                                                         

 

 


